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1. Enquadramento 

Por deliberação de 6 de fevereiro de 2012, o Conselho de Administração da ANACOM 
aprovou o sentido provável de decisão (SPD) relativo à definição dos mercados grossistas 
de acesso à infraestrutura de rede num local fixo e de acesso em banda larga – mercados 
4 e 5, respetivamente, da Recomendação 2007/879/CE, de 17 de dezembro –, à avaliação 
de poder de mercado significativo (PMS) e à imposição, manutenção, alteração ou 
supressão de obrigações regulamentares. 

Foi decidido submeter este SPD a audiência prévia das entidades interessadas, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Administrativo, bem como ao 
procedimento geral de consulta, previsto no artigo 8.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro1, fixando-se, em ambos os casos, o prazo 
de 30 dias úteis para os interessados se pronunciarem. 

Este SPD foi igualmente remetido à Autoridade da Concorrência (AdC), para obtenção de 
parecer nos termos legalmente previstos. A AdC enviou, a 19 de março de 2012, o seu 
parecer2 relativamente ao SPD em causa. 

Posteriormente, por decisão do Conselho de Administração da ANACOM, de 9 de março 
de 2012, foi determinado prorrogar por mais 10 dias úteis o prazo de pronúncia no âmbito 
da audiência prévia e da consulta a que foi submetido o projeto de decisão. 

Em resposta ao procedimento geral de consulta e audiência prévia foram recebidos, dentro 
do prazo concedido, os comentários3 da Cabovisão – Televisão por Cabo, S.A. 
(Cabovisão)4, do Governo da Região Autónoma da Madeira (Governo da RAM)5, do Grupo 
Portugal Telecom (Grupo PT)6, da OniTelecom – Infocomunicações, S.A. (Oni)7, da 
Optimus – Comunicações, S.A. (Optimus)8, da Vodafone Portugal – Comunicações 
Pessoais, S.A. (Vodafone)9, da ZON TV Cabo Portugal, S.A. (ZON)10. Foi ainda recebida a 
posição comum de um conjunto de operadores, a saber G9SA – Telecomunicações SA 
(G9SA), Claranet Portugal – Telecomunicações, S.A. (Claranet) e Nfsi Telecom, Lda. (Nfsi) 
– doravante G9SA, Claranet e Nfsi11. 

                                                           

1 Doravante designada por Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE). 
2 Ofício da AdC, de 19 de março de 2012. 
3 A Swisscom, através de correio eletrónico de 10 de fevereiro de 2012, referiu “não ter comentários que possam 
ser úteis à discussão do assunto em apreço”. 
4 Mensagem de correio eletrónico da Cabovisão, de 5 de abril de 2012. 
5 Mensagem de correio eletrónico do Governo da RAM, de 4 de abril de 2012. 
6 Mensagem de correio eletrónico do Grupo PT, de 5 de abril de 2012. Esta resposta constitui a posição da 
Portugal Telecom SGPS, S.A., da PT Comunicações, S.A. (PTC), e da TMN – Telecomunicações Móveis 
Nacionais, S.A. (TMN). 
7 Mensagem de correio eletrónico da Oni, de 30 de março de 2012. 
8 Mensagem de correio eletrónico da Optimus, de 5 de abril de 2012. 
9 Mensagem de correio eletrónico da Vodafone, de 5 de abril de 2012. 
10 Mensagem de correio eletrónico da ZON, de 5 de abril de 2012. 
11 Mensagem de correio eletrónico, de 1 de março de 2012. 
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No presente relatório adota-se a designação de OPS (operadores e prestadores de 
serviços) para designar todas as entidades que responderam ao procedimento geral de 
consulta e/ou à audiência prévia, exceto o Grupo PT e a AdC. Não obstante as alterações 
existentes no mercado, utilizam-se as designações Grupo PT e/ou PTC para designar a 
atual MEO e Optimus e ZON (para designar a atual NOS), por melhor retratarem a situação 
na altura em que os comentários foram recebidos, sem prejuízo para em determinados 
casos se utilizar as designações atuais. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta da ANACOM”, aprovados 
por deliberação de 12 de fevereiro de 2004, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na 
Internet as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação de natureza 
confidencial12. 

Ainda de acordo com a alínea d) do n.º 3 dos referidos procedimentos de consulta, o 
presente documento contém referência a todas as respostas recebidas e uma apreciação 
global que reflete o entendimento desta Autoridade sobre as mesmas e constitui parte 
integrante da decisão a que respeita. Atendendo ao carácter sintético deste relatório, a sua 
análise não dispensa a consulta das respostas recebidas. 

Acresce que, atendendo às alterações a efetuar no SPD, pelo motivos exaustivamente 
expostos no mesmo, efetua-se um novo procedimento geral de consulta13 e audiência 
prévia dos interessados14. 

O presente relatório incide, assim, essencialmente nos comentários dos operadores que 
se reconhece poderem estar desatualizados nalguns casos face à evolução ocorrida nos 
mercados relevantes, sendo que, tendo em conta as alterações ocorridas, quer nas 
definições de mercado, quer no próprio mercado, a posição da ANACOM é 
necessariamente sintética e sem prejuízo do entendimento agora desenvolvido no novo 
SPD cujo procedimento se inicia nesta ocasião. 

2. Apreciação na generalidade 

A AdC não se opõe à definição dos mercados do produto e geográficos relevantes, nem à 
avaliação de PMS, nos mercados de fornecimento grossista de acesso (físico) à 
infraestrutura de rede num local fixo e de fornecimento grossista de acesso em banda larga. 

Considera a AdC que as obrigações regulamentares impostas às empresas com PMS 
poderão ter um reflexo positivo na dinâmica concorrencial dos mercados, com benefícios 
para o consumidor final. Indica também a AdC que a definição adotada pela ANACOM não 
restringe de forma alguma a definição de mercados relevantes a adotar por aquela 
Autoridade em tudo quanto releva da Lei n.º 18/2003, de 11 de junho, e do Regulamento 
(CE) n.º 1/2003, de 16 de dezembro de 2002. 

                                                           
12 Vide www.anacom.pt.  
13 Nos termos do art.º 8.º da LCE. 
14 Nos termos dos art.ºs 100.º e 101.º do anterior Código de Procedimento Administrativo. 

http://www.anacom.pt/
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A Cabovisão saúda a decisão da ANACOM de estender a obrigação de acesso e utilização 
de recursos de rede específicos, já imposta anteriormente aos acessos em cobre, aos 
lacetes locais em fibra ótica do Grupo PT, e de solicitar a esta entidade que publique uma 
oferta de referência de acesso à fibra ótica completa, em 3 meses.  

Nota porém que, na prática, a dita obrigação, ao não ser aplicável nos 17 concelhos de 
maior densidade populacional do país, por aí existirem, alegadamente, infraestruturas 
alternativas às do Grupo PT, mais precisamente, as da ZON, que exercem sobre essa 
entidade uma pressão competitiva suficiente, acaba por esvaziar a mesma dos efeitos 
práticos pretendidos pelo regulador. Ao não cobrir sequer as áreas onde eventualmente a 
procura existente pode ser suficiente para encorajar os avultados investimentos em novas 
redes de acesso (NRA), a obrigação é, no entender da Cabovisão, insuficiente.  

A Cabovisão vê como crucial esta forma de acesso para os seus planos de expansão no 
mercado, considerando que o papel que desempenha é crucial para a estrutura do 
mercado Português que, na sua opinião, tende para o duopólio.  

Neste contexto, considera a Cabovisão que o SPD da ANACOM é insuficiente e tardio, 
propondo que esta Autoridade reanalise os concelhos excluídos de uma futura oferta de 
referência de acesso à fibra ótica. 

No entender da Cabovisão, o grande vício de que enferma este SPD é o de não resolver, 
de uma vez por todas, o problema de base, estrutural, que se coloca no desenvolvimento 
das NRA e na concorrência em qualquer mercado de produto (redes e serviços) relevante 
do sector: o dos privilégios do Grupo PT no acesso à (e na utilização da) rede nacional de 
condutas e postes. Para a Cabovisão, a situação privilegiada do Grupo PT traduz-se em 
isenções de custos financeiros e operacionais essencialmente associados à oferta de 
referência de acesso a condutas (ORAC) e à oferta de referência de acesso a postes 
(ORAP). Entende a Cabovisão que esta diferença cria e tem criado ao longo dos anos uma 
profunda e estrutural assimetria entre o operador histórico e os outros operadores, no que 
toca ao investimento na construção de redes, mesmo quando associada à utilização de 
outros produtos grossistas regulados.  

Segundo a Cabovisão, ainda que tenham sido já tomadas diversas medidas de regulação 
(assimétricas e simétricas), o Grupo PT continua a estar numa posição privilegiada em 
relação aos demais operadores, designadamente na concorrência em NRA, não existindo 
condições concorrenciais equilibradas entre todos por não haver igualdade no acesso às 
condutas e postes do Grupo PT. Ao deter a propriedade da maior e única rede (de natureza 
irreplicável) de infraestruturas civis que permite um investimento em fibra ótica com 
cobertura nacional, a Cabovisão defende que o Grupo PT partiu para o desenvolvimento 
das NRA, em 2008, com uma vantagem operacional e financeira competitiva inigualável 
sobre os demais operadores.  

A Cabovisão considera que há muito que a ANACOM deveria ter garantido que o Grupo 
PT apenas goza das mesmas condições que são oferecidas aos demais operadores no 
acesso às condutas e postes, falha esta que, no seu entender, tem afetado estrutural e 
indelevelmente a liberalização das comunicações eletrónicas em Portugal. Na sua opinião, 
a ANACOM deveria ter assegurado a separação funcional das atividades grossistas – 
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maxime, do fornecimento grossista do acesso a infraestruturas civis – das atividades 
retalhistas no Grupo PT.  

Para a Cabovisão, esta separação – se implementada corretamente – será condição 
mínima para assegurar uma gestão não discriminatória da única rede de infraestruturas de 
âmbito nacional apta a fomentar um desenvolvimento concorrencial de NRA. 

Neste contexto, a Cabovisão, além de solicitar a reanálise da obrigação regulamentar 
imposta, exorta também a ANACOM a prosseguir com o processo de análise e deliberação 
tendente a assegurar uma separação funcional do negócio grossista do Grupo PT. 

Consideram a G9SA, Claranet e Nfsi que a regulação produzida até à data pela ANACOM, 
no âmbito da oferta grossista de acesso em banda larga, resultou na atual situação que 
classificam como insustentável. 

Na sua opinião, a ANACOM mostrou-se inoperante e desacertada em termos de regulação 
visto não ter produzido decisões que tivessem tornado o mercado do fornecimento 
grossista de acesso em banda larga minimamente concorrencial. Neste contexto, alegam 
que é desadequada a fórmula e o racional de custeio que serviu de base à identificação e 
valoração dos elementos de mercado que sustentaram a adoção da regra de “retalho-
menos” aplicável à oferta Rede ADSL PT, definida por deliberação de 3 de outubro de 
2007. 

Consideram estes operadores que o erro original e reiterado pela ANACOM nos vários 
momentos em que regulou o mercado do fornecimento grossista de acesso em banda larga 
consiste em ter permitido que a oferta Rede ADSL PT tivesse sempre um forte pendor 
discriminatório na medida em que a PTC, valendo-se dos preços aplicados ao acesso 
agregado IP, pode facilmente garantir para si mesma melhor qualidade de serviço e níveis 
de desempenho. 

Neste contexto, estes operadores solicitam que a ANACOM reveja o SPD no sentido de 
ajustar a oferta grossista Rede ADSL PT em várias características, nomeadamente em 
alguns preços previstos na oferta. 

O Governo da RAM refere que apesar de a Madeira continuar a ser a região do país com 
maior percentagem de alojamentos cablados, a cobertura não é geograficamente uniforme 
nos vários concelhos, nem mesmo dentro de cada concelho (segundo o Governo da RAM, 
a cobertura é maior ou dominante nas principais áreas de central do concelho, existindo 
concelhos sem qualquer cobertura ou não cobertos na sua globalidade). 

Segundo o Governo da RAM não existem, na Madeira, ofertas triple-play baseadas na OLL, 
pelo que na prática existe uma situação de duopólio neste tipo de produtos, entre o Grupo 
PT e a ZON. O Governo da RAM entende que a menor quota de mercado do Grupo PT em 
certas zonas da Madeira (nomeadamente nas zonas de maior densidade populacional) não 
resulta de uma dinâmica concorrencial passada mas tão só do processo de spin-off da 
ZON em relação àquele grupo, beneficiando esta, na altura, das vantagens da situação de 
monopólio do próprio grupo para a sua implementação e crescimento. As zonas de elevada 
densidade populacional pertencentes a concelhos incluídos nas “áreas NC” continuam 
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arredadas, segundo o Governo da RAM, dos investimentos dos operadores em novas 
tecnologias. O Governo da RAM refere que o mesmo ocorre nas zonas de reduzida 
densidade populacional nas quais acresce o facto de não existirem redes de cabo e, assim, 
não existir de facto qualquer concorrência. 

O Governo da RAM entende que as obrigações impostas na anterior análise de mercado 
não terão obtido os resultados desejados para o mercado. Em termos de evolução futura, 
o Governo da RAM não prevê que algum operador venha a fazer investimentos em redes 
de fibra ótica na região, defendendo a imposição da obrigação de separação funcional, não 
só no operador com PMS, mas também nos restantes operadores (ainda que neste último 
caso reconheça que a legislação não o permite), de modo a corrigir as deficiências 
concorrenciais no sector. 

No entendimento do Grupo PT, tendo esta revisão de mercados sido motivada, 
essencialmente, pelo forte crescimento das redes de comunicações eletrónicas de alto 
débito e tendo este crescimento sido incentivado por decisões adotadas pela ANACOM, 
em fevereiro de 2009, no que se refere à abordagem regulatória às NRA, esta entidade 
não poderia deixar de analisar, com toda a profundidade, a questão de saber se o mercado 
do alto débito em Portugal, nomeadamente a rede de fibra ótica do Grupo PT, pode (ou 
sequer se deve) ser regulado. 

O Grupo PT considera que uma análise correta do mercado de banda larga conduziria à 
segmentação do mercado do produto em banda larga básica e alto débito, não havendo 
motivos para que os acessos de alto débito sejam regulados. Além disso, é convicção do 
Grupo PT que as caraterísticas particulares do mercado nacional no que se refere ao 
desenvolvimento de redes de alto débito (algumas delas, sem paralelo na União Europeia) 
justificariam plenamente que as redes de fibra ótica não fossem submetidas a regulação. 

Segundo o Grupo PT, a ORAC (recentemente complementada pela ORAP) eliminou 
qualquer eventual vantagem competitiva daquele grupo na instalação de redes de alto 
débito e tem permitido fazer evoluir, em determinadas zonas geográficas, o modelo de 
concorrência baseado em serviços para um paradigma competitivo baseado em 
infraestruturas. 

Outra importante especificidade do mercado nacional diz respeito, segundo o Grupo PT, à 
infraestrutura de cabo já que refere que Portugal constitui um caso praticamente único no 
panorama europeu nesta matéria, sendo um dos poucos países que dispõe de uma rede 
nacional de cabo de alto débito, com capilaridade equivalente à rede de cobre nas zonas 
do país com maior desenvolvimento socioeconómico, cobrindo cerca de 70 por cento da 
população e do poder de compra do país. Segundo o Grupo PT, o upgrade das redes de 
cabo realizou-se liberto de qualquer regulação, partindo da elevada cobertura dos acessos 
em cabo, dispondo atualmente os operadores de cabo, também, de um número relevante 
de acessos em fibra ótica. No entanto, refere que as redes de FTTH desenvolveram-se, 
sobretudo, pelo esforço do Grupo PT, tendo os operadores alternativos investido em fibra 
ótica essencialmente em zonas de elevado interesse comercial. 

Realça o Grupo PT que a ZON é detentora da maior rede de cabo e que predomina no 
mercado de alto débito e no mercado do triple play em Portugal, pelo que considera que a 
proposta de atuação da ANACOM inverte a relação de “forças” entre os concorrentes, na 
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medida em que, no âmbito dos serviços de alto débito, pretende impor controlos 
regulatórios que limitam a sua atuação – o operador desafiador neste mercado – 
escudando da regulação o operador dominante, ou seja, a ZON. 

Na opinião do Grupo PT, a ANACOM chega a resultados incorretos, uma vez que, na sua 
análise, entre outros aspectos (i) desvaloriza o papel crucial das redes de cabo, (ii) atribui 
um papel ao VDSL que não tem aderência à realidade, (iii) avalia a existência de PMS com 
base em critérios artificiais, que tomam como ponto de partida um mercado retalhista 
conceptual ou virtual que, na realidade, não existe, (iv) não promove uma análise 
diferenciada do mercado de alto débito e (v) ignora uma série de medidas regulatórias que 
permitiram a criação de condições concorrenciais equilibradas entre todos os operadores 
relativamente ao investimento em NRA. 

Refere o Grupo PT que recebeu os sinais claros dados pela ANACOM na sua abordagem 
regulatória aplicável às NRA (que criou um clima de confiança favorável ao investimento) 
e reagiu em conformidade, investindo massivamente numa nova rede totalmente em fibra 
ótica, com os resultados positivos já indicados. Neste contexto, manifesta-se surpreendido 
pelo que designa de carácter inesperado do exercício de análise agora levado a cabo pela 
ANACOM, o qual tem como resultado regular a rede de fibra ótica do Grupo PT em 
determinadas áreas do mercado nacional (abrangendo quase 40 por cento das “áreas C”). 
Segundo o Grupo PT, tal exercício consubstancia uma proposta de atuação contrária ao 
que se previa na abordagem regulatória às NRA que, no seu entender, desrespeita o 
princípio da previsibilidade e coerência regulatória e frustra fortemente as expectativas da 
empresa criadas na sequência da aprovação daquela abordagem, violando nessa medida 
também o princípio da confiança legítima. 

Neste sentido, considera o Grupo PT que a proposta regulatória da ANACOM não é 
razoável, pois altera as condições em que realizou os seus investimentos em fibra ótica e 
determina que, fora dos 17 concelhos que ficam isentos da obrigação de acesso à rede de 
fibra ótica, os partilhe com os seus concorrentes (nomeadamente com a ZON, que é o 
operador dominante no segmento das NRA e que será o principal beneficiário das 
obrigações que a ANACOM pretende fazer recair sobre o Grupo PT), constituindo um 
desincentivo ao investimento. A confirmar-se a decisão da ANACOM, a expansão da rede 
de fibra ótica em Portugal ficará, na prática, confinada às fronteiras dos 17 concelhos, 
estando por demonstrar que o acesso virtual constitua um instrumento regulatório 
adequado à promoção da concorrência ao nível dos serviços nas zonas já cobertas com 
fibra ótica, quando comparado com a opção expressa na abordagem regulatória aplicável 
às NRA de 2009. 

Segundo o Grupo PT, esta posição da ANACOM não é sustentada pela Recomendação 
da Comissão Europeia (CE) relativa às NRA, de 20 de setembro de 2010 (Recomendação 
da CE sobre NRA), alegando que aquela Recomendação admite que, em zonas onde 
existam infraestruturas alternativas de alto débito e nas quais se verifique já concorrência 
a nível retalhista, não é justificado impor uma obrigação de acesso à rede de fibra ótica, 
permitindo expressamente que as ARN se abstenham de impor o acesso à fibra ótica em 
“zonas geográficas em que a presença de várias infraestruturas alternativas, como redes 
FTTH e/ou cabo, em combinação de ofertas de acesso competitivas, possa resultar numa 
concorrência efetiva a jusante”. Na opinião do Grupo PT, tal é precisamente o que sucede 
nas “áreas C” do mercado retalhista de banda larga, onde, para além de haver 
desagregação do lacete local, está presente a infraestrutura de cabo com DOCSIS 3.0 com 
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uma capilaridade significativa e onde existe uma rede de FTTH do Grupo PT (e, por vezes, 
também de outros operadores), pelo que estas áreas reúnem as condições necessárias, à 
luz dos próprios termos da Recomendação da CE sobre NRA, para que não seja imposta 
a obrigação de acesso à sua rede de fibra ótica. 

Apesar de discordar da abordagem proposta pela ANACOM e de muitos aspectos da 
análise que lhe subjaz, o Grupo PT considera que, como mínimo, a ANACOM deveria 
realizar um ajustamento ao exercício por si desenvolvido em relação à isenção da 
obrigação de acesso em fibra ótica em determinados concelhos e propõe que os critérios 
estatísticos e sociodemográficos que foram considerados pela ANACOM na definição dos 
17 concelhos que ficam isentos da obrigação de facultar acesso virtual à fibra ótica, sejam 
aprofundados, conduzindo ao alargamento do número de concelhos nos quais, mesmo à 
luz dos critérios definidos no SPD e com aplicação do “Método do Cosseno”, é plenamente 
justificado não regular a rede de fibra ótica do Grupo PT. 

O Grupo PT considera que a sua proposta de ajustamento é objetivamente fundamentada, 
garante a coerência da análise sociodemográfica que foi usada na identificação de zonas 
de replicabilidade, e permite: 

- Um maior respeito pela abordagem da ANACOM ao quadro regulatório para as 
NRA, definido em 2009, assegurando assim um quadro de estabilidade e 
previsibilidade regulatória fortemente desejável no cenário macroeconómico atual. 

- Assegurar a continuação do investimento em FTTH, não levantando obstáculos ao 
seu desenvolvimento. 

- Lidar de forma mais adequada com a predominância das redes de alto débito de 
cabo. 

- Garantir que Portugal continua a ser um caso de estudo europeu em matéria de 
investimento em NRA de alto débito, dando por essa via um forte contributo para a 
prossecução dos objetivos da agenda digital. 

A Oni considera que, não sendo economicamente viável aos operadores alternativos 
replicar a rede de acesso do Grupo PT, é fundamental que exista uma regulação adequada 
destes mercados para garantir a existência de ofertas de retalho competitivas e alternativas 
às daquele grupo a nível nacional. 

A Oni entende que num contexto de evolução tecnológica das redes de acesso para as 
NRA em fibra ótica, é crítico que a ANACOM atue no sentido de impedir uma “re-
monopolização do mercado pelo operador incumbente”. A este respeito acrescenta que a 
PTC continua a manter vantagens competitivas muito fortes em relação aos operadores 
alternativos quando decide migrar das atuais redes de acesso em cobre para as redes em 
fibra ótica. 

Indica a Oni que uma das principais vantagens da PTC prende-se com o facto de possuir 
uma base de clientes suportados em cobre muito vasta a nível nacional, sendo-lhe muito 
fácil garantir a manutenção desses clientes numa migração para serviços iguais suportados 
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em fibra ótica ou mesmo serviços mais avançados, dado que lhe é possível assegurar que 
tal migração se fará sem disrupções significativas. Considera também a Oni que o maior 
universo de clientes à partida, também garante à PTC menores custos unitários para todos 
os processos envolvidos na criação, implementação e operação das novas ofertas. 

Em sentido contrário, refere a Oni que os operadores alternativos estão sujeitos a um maior 
risco de investimento ao desenvolverem as suas redes de acesso em fibra ótica. A este 
respeito indica nomeadamente que os operadores alternativos serão sempre obrigados a 
um grande esforço de captação de clientes e que a migração destes para as suas redes 
poderá implicar disrupções de serviço inibidoras da mudança. Adicionalmente, refere que 
os avultados investimentos necessários e o risco de não captação de clientes obriga os 
operadores alternativos a limitar o desenvolvimento de redes próprias às zonas mais 
rentáveis (maior densidade populacional e/ou maior rendimento disponível), pelo que a 
inexistência de regulação dos mercados grossistas no sentido de garantir o acesso às 
redes atuais e futuras se traduziria em graves desequilíbrios no desenvolvimento do país, 
com criação de assimetrias socioeconómicas entre os centros urbanos do litoral e as zonas 
rurais e do interior. A Oni indica também que as ofertas empresariais para clientes 
presentes em vários pontos do território tornar-se-iam difíceis ou impossíveis de ser 
desenvolvidas pelos operadores alternativos. 

Em conclusão, a Oni saúda o sentido geral da análise de mercado em consulta, dado que 
se mantém a regulação anteriormente definida e se alargam as obrigações impostas ao 
operador dominante no sentido de abranger as redes de acesso em fibra ótica. A Oni 
considera nomeadamente positivas as seguintes determinações do projeto de decisão da 
ANACOM: 

- Manutenção da ORAC, ORAP e ORALL. 

- Imposição do acesso desagregado aos lacetes de fibra ótica da PTC, embora, por 
inviabilidade técnica e económica devida à arquitetura GPON existente, se imponha 
na prática uma obrigação de acesso virtual à rede local de fibra ótica (oferta de nível 
2, designada por "oferta bitstream avançada" pela ANACOM). 

- Obrigação de publicação pela PTC de uma oferta de fibra ótica escura nos casos 
em que não haja espaço disponível em condutas e postes para instalação de fibra 
ótica pelos operadores alternativos. 

- Manutenção da oferta Rede ADSL PT nas “áreas NC”, substituindo-se a regra 
"retalho-menos" pelo princípio de orientação para os custos para definição dos 
preços grossistas (e inclusão da funcionalidade multicast nesta oferta caso 
solicitado pelo mercado). 

Sem prejuízo para o mencionado, a Oni discorda dos seguintes aspectos do projeto de 
decisão: 

- Adoção de segmentação geográfica em algumas obrigações, existindo zonas do 
território nacional não sujeitas a obrigações regulatórias (nomeadamente, a oferta 
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de acesso virtual à fibra ótica não se aplica a 17 concelhos e mantém-se a 
segmentação geográfica do mercado 5). 

- Não consideração das especificidades dos mercados de retalho empresariais, não 
estando correta, na opinião da Oni, a argumentação da ANACOM para não 
diferenciar na análise do mercado 5 os requisitos dos clientes de retalho 
residenciais e não-residenciais. 

A Optimus indica que o mercado nacional de banda larga sofreu, nos últimos anos, 
importantes transformações que constituem uma mudança de paradigma no que às 
tendências de crescimento se refere. A este respeito refere que, desde 2008, todos os 
estudos revelam que o crescimento dos serviços de banda larga se tem vindo a processar 
alicerçado nos serviços de televisão e, por conseguinte, nos designados pacotes de 
serviços. 

Alerta a Optimus que esta dinâmica de crescimento, interessante para o cliente final no 
curto prazo, encerra, no entanto, uma séria ameaça a médio e longo prazo: a criação de 
um duopólio, resultado da inexistência de condições para os operadores, que ainda não 
têm uma rede expressiva a nível nacional, disponibilizarem ofertas competitivas vis-à-vis 
as ofertas dos operadores verticalmente integrados. Considera a Optimus que este risco 
de duopolização assume particular relevo quando se consideram as NRA, tanto de fibra 
ótica como de cabo, na medida em que a importância dos pacotes de serviços nestas redes 
é ainda maior do que nas chamadas redes tradicionais. 

É neste contexto que, na opinião da Optimus, a revisão da análise dos mercados 4 e 5 
deve ser enquadrada: enquanto, em 2009, aquando da última análise destes mercados, a 
preocupação era a de garantir as condições mínimas para que os operadores alternativos 
pudessem replicar as ofertas de banda larga do operador com PMS, atualmente existe a 
necessidade de considerar os pacotes de televisão e Internet.  

Neste contexto, a Optimus indica que a alteração na perspetiva de análise tem impactos 
importantes, referindo que a dinâmica concorrencial que hoje existe no mercado nacional 
degradou-se seriamente desde 2009, em virtude da incapacidade dos operadores 
alternativos, com a exceção de um (o detentor da maior rede de cabo a nível nacional), em 
apresentar ofertas em pacote competitivas. Na sua opinião, a referida incapacidade tem-
se refletido na queda acelerada e sustentada da base de clientes dos operadores que se 
suportam na oferta desagregada do lacete local. 

Considera a Optimus que, no mercado atual, as ofertas suportadas na desagregação do 
lacete local em cobre já não são alternativas credíveis às ofertas dos operadores 
verticalmente integrados (operador histórico e principal operador de cabo), pelo que a 
atividade dos primeiros não poderá suportar, em momento algum, uma conclusão que 
favoreça a existência de um mercado competitivo, ainda que regional.  

Indica também a Optimus que, paralelamente, após um momento inicial em que se verificou 
um investimento em redes de fibra ótica por parte da Optimus e da Vodafone, observa-se 
que (i) com o agravamento das condições macroeconómicas, (ii) a consequente 
deterioração do acesso ao crédito, (iii) o decréscimo da procura (associado à forte redução 
do poder de compra) e, ainda, (iv) a existência de duas NRA fortemente implantadas no 
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terreno (Grupo PT e ZON), com vantagens competitivas inigualáveis pelos demais 
operadores, o crescimento dessas redes encontra-se, para o horizonte relevante, 
inviabilizado.  

Conclui assim a Optimus que, atendendo à presente dinâmica do mercado nacional de 
banda larga, se nenhuma ação for tomada pelo regulador, o mercado cairá numa situação 
de duopólio, a qual dificilmente será revertida. Neste contexto, a Optimus manifesta a sua 
séria preocupação com a proposta de atuação para os mercados 4 e 5. Indica a Optimus 
que a proposta de atuação em apreço, se baseia em pressupostos errados e em 
incoerências na argumentação do regulador, conduzindo irremediavelmente, à 
circunscrição dos operadores alternativos a nichos de mercado e reforçando a situação de 
duopólio que já hoje se desenha no mercado nacional. 

A Vodafone, à semelhança da Optimus, considera que o SPD apresentado pela ANACOM 
é prejudicial para o mercado das comunicações eletrónicas fixas português e para a 
economia portuguesa em geral, defendendo que o mesmo deve ser objeto de revisão e 
correção, com base nos elementos apresentados na sua resposta. 

A Vodafone indica que existem no SPD “erros manifestos de apreciação e de 
fundamentação contraditória no seu texto”, tanto na escolha dos métodos analíticos como 
na omissão da ponderação sobre as circunstâncias específicas e objetivas do contexto 
económico atual que condicionam as opções de investimento atualmente existentes em 
Portugal e, especificamente, na irracionalidade, improbabilidade e ausência de 
rentabilidade da duplicação de infraestruturas no território português. 

Adicionalmente, a Vodafone considera que o SPD contém uma incorreta ponderação dos 
principais objetivos de interesse público em jogo, mencionando que o SPD não beneficia 
os consumidores ou o mercado, mas apenas o “incumbente histórico português” (e, 
indiretamente, o principal operador de cabo português). 

A Vodafone menciona que o SPD não segue a Recomendação da CE sobre NRA nem o 
enquadramento legal e regulatório aplicável à matéria das análises de mercado em geral. 
A este respeito a Vodafone destaca particularmente a exceção proposta aos 17 concelhos 
que, na sua opinião, decorre de uma incorreta interpretação sobre a possibilidade da 
presença – efetiva – de infraestruturas alternativas em combinação com ofertas de acesso 
competitivas, poder determinar uma exceção ao acesso à rede de fibra ótica do operador 
dominante. 

A Vodafone alega que o SPD parece ignorar o significativo esforço de investimento que 
alguns operadores alternativos têm efetuado e pretendem continuar a efetuar nas áreas e 
nas infraestruturas que, com base em critérios de racionalidade económica, demonstrem 
poder vir a ser rentáveis. A Vodafone considera que apenas com essa preocupação 
poderão os operadores alternativos em questão garantir a continuidade dos serviços já 
prestados, manter-se eficientes e contribuir para a maximização do bem-estar dos 
utilizadores finais e para o desenvolvimento do sector das comunicações eletrónicas e do 
país como um todo. 

A Vodafone considera que a evolução do mercado 5 demonstra a ineptidão da 
segmentação geográfica e das obrigações impostas para resolver a questão da ausência 
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de concorrência naquele mercado, traduzindo-se, por conseguinte, a manutenção da 
referida segmentação – sem critério evidente que a fundamente na opinião da Vodafone – 
num acréscimo dos notórios problemas existentes neste mercado. 

Segundo a Vodafone, as soluções específicas de acesso que o SPD propõe (a seu ver de 
forma geograficamente insuficiente) para colmatar a ausência de concorrência nos 
mercados sob análise, devem corrigir os vários erros verificados no passado, que têm 
determinado a sua ineficácia. Apenas deste modo se garante, no entender da Vodafone, 
que se conseguem identificar corretamente as obrigações adequadas a assegurar a 
competitividade na oferta de serviços aos consumidores. 

Assim, a Vodafone defende: (i) a imposição do acesso à fibra ótica da PTC na totalidade 
do território nacional, colocando a possibilidade de, no limite, se estabelecer uma exceção, 
com granularidade adequada e proporcional, baseada na presença efetiva de 
infraestruturas alternativas; (ii) a adoção imediata de princípios gerais da oferta de 
referência de acesso virtual à fibra ótica que determinem a eficácia da referida solução; e 
(iii) a imposição de uma obrigação de separação funcional à PTC, a qual se justifica, 
segundo a Vodafone, pela notória verificação de inexistência de perspetivas de 
concorrência, tanto ao nível das infraestruturas como ao nível dos serviços de retalho.    

Defende assim a Vodafone que o SPD seja reequacionado no sentido de ter como objetivo 
único a garantia de um futuro concorrencial do mercado, em benefício do país, acima de 
um princípio de proteção do investimento de um único operador que, ademais, prejudicará 
a continuidade e presença dos operadores alternativos no mercado, a maximização do 
bem-estar dos utilizadores e o desenvolvimento do país como um todo, dado que as 
repercussões da ausência da liberdade de escolha e de acesso a diversas ofertas de 
serviços de comunicações eletrónicas fixas afetarão diretamente uma parte muito 
significativa da população portuguesa, prejuízos estes que afetarão, inevitavelmente, a 
totalidade do país. 

A Vodafone considera que a atual situação do mercado fixo português se caracteriza pelos 
seguintes fatores: 

- Atraso significativo face aos congéneres europeus15.  

- Evolução das tecnologias FTTx mas ausência de correlação entre aumento de 
cobertura e aumento de penetração16. 

                                                           
15 Referindo que a penetração dos serviços de voz fixa e de banda larga na população é claramente inferior à 
média da UE27, estando a aumentar este diferencial face às nações mais desenvolvidas (nos últimos 5 anos 
a posição de Portugal no ranking de penetração de banda larga fixa desceu várias posições (da 14.ª posição 
em 2006 para a 21.ª posição em 2011 entre os países da UE27). 
16 Apesar de ter alcançado a segunda maior cobertura de famílias na Europa, ao nível da penetração dos 
serviços fibra ótica nas casas ligadas através desta tecnologia, Portugal, com uma taxa de 11 por cento, está 
imediatamente acima dos 3 últimos classificados (França com 10 por cento é o antepenúltimo classificado). 
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- Crescente duopólio e notória diminuição das quotas de mercado dos operadores 
alternativos17. 

- Desadequação das ofertas grossistas reguladas atualmente em vigor para fomentar 
maior concorrência no mercado18. 

- Ausência de condições concorrenciais equilibradas19. 

- Enorme disparidade entre o estado de competitividade dos mercados fixo e móvel 
em Portugal20. 

Por fim, alega a Vodafone que se encontra há mais de três anos a alertar para a gravidade 
da lacuna verificada na regulação das NRA, para a consequente tendência de 
duopolização a que se assiste, para a saída ou marginalização de todos os restantes 
operadores alternativos e, principalmente, para o inegável prejuízo para os clientes finais, 
que, como o própria ANACOM agora alerta, pagam em média mais 23 por cento pelos seus 
acessos de banda larga em zonas sem presença significativa de ofertas de fibra ótica de 
outros operadores que não o Grupo PT e a ZON. 

                                                           
17 Situação que, segundo a Vodafone, se verifica há mais de uma década e que a última revisão dos mercados 
4 e 5, ocorrida em 2009, ainda veio acentuar. Entende a Vodafone que a presente realidade não é corretamente 
diagnosticada pela ANACOM, nomeadamente, dado o resultado de “proteção” de cerca de 84 por cento da 
rede de fibra ótica da PTC. Considera a Vodafone que o crescimento ocorrido neste mercado verifica-se quase 
exclusivamente na evolução das quotas de banda larga da PTC e da ZON (que detêm, no conjunto, uma quota 
de mercado de clientes de cerca de 81 por cento), não identificando quaisquer sinais visíveis de melhoria da 
situação há vários anos. 
18 A Vodafone menciona que a proporção do número de clientes com acessos de ADSL no número total de 
clientes de banda larga é já inferior a 50 por cento. Adicionalmente, indica que se verifica pelo terceiro trimestre 
consecutivo sinais de redução, referindo que o número de acessos ADSL terá decrescido 0,7 por cento e 0,9 
por cento face, respetivamente, ao segundo trimestre de 2011 e ao período homólogo do ano anterior. 
19 Em particular, a Vodafone alega que os preços praticados pela PTC e pela ZON nos serviços assentes em 
NRA não permitem aos outros operadores, com serviços assentes em ADSL, concorrerem com as ofertas 
desses operadores e considera que a ausência de regulação efetiva tem levado ao rápido declínio da base de 
clientes dos operadores alternativos, referindo nomeadamente: 

- A perda de 52.458 acessos diretos de voz e 71.683 acessos diretos de banda larga por parte da Optimus nos 
últimos 2 anos. 

- A venda da Cabovisão por 10 por cento do valor de aquisição. 

- O abandono do negócio residencial por parte da AR Telecom. 

- A opção por parte da Optimus (então principal operador beneficiário da ORALL) de passar a oferecer novos 
serviços apenas suportados na sua própria infraestrutura de rede, nomeadamente em fibra ótica. 

- A tendência para a substituição das ofertas retalhistas de acesso em banda larga suportadas na oferta Rede 
ADSL PT por ofertas de banda larga móvel (e.g., Optimus). 

- A decisão, por parte da Vodafone, de suspender a oferta de serviços no segmento residencial baseados na 
ORALL. 

20 A este respeito, a Vodafone identifica os fatores chave de desempenho do mercado móvel que demonstram 
a diferença existente entre este mercado e o mercado fixo, relevando que o desempenho português apresenta 
um nível de desempenho superior à média europeia: (i) penetração, (ii) peso no tráfego total de voz, (iii) lares 
que adotam a tecnologia móvel e (iv) cobertura 3G do território. 

Acrescenta a Vodafone que, apesar da presença de três redes, com cobertura nacional e da abertura voluntária 
de duas dessas mesmas redes ao acesso a dois MVNO, que a ANACOM determinou, sem qualquer realização 
de análise de mercado ou aferição do nível de competitividade deste mercado – substancialmente diferente do 
verificado no mercado fixo – a obrigação de negociação do acesso a tais redes, o que a Vodafone considera 
desproporcional face ao que a ANACOM agora não propõe para o mercado fixo. 
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A ZON reconhece que os mercados relevantes abrangidos apresentaram mudanças 
significativas face à anterior revisão, e destaca o acesso à Internet como essencial 
atribuindo, por isso, à presente análise uma influência determinante na forma como o 
desenvolvimento do sector e a inovação dos serviços evoluirá nos próximos anos.  

Neste contexto, para a ZON impende sobre a ANACOM não só a responsabilidade, mas 
igualmente a obrigação, de analisar cuidadosamente este mercado, visando o melhor 
resultado para o desenvolvimento do mercado global das comunicações e para o bem-
estar social dos consumidores, respeitando as metodologias de análise previstas 
legalmente. 

Na sua opinião, esta análise deve por isso ser prospetiva, visando o correto 
desenvolvimento dos mercados relevantes e impedindo a criação ou reforço não transitório 
de qualquer posição dominante, devendo também impulsionar e acolher as 
recomendações dos organismos europeus. 

No entender da ZON, o SPD em análise ignora os efeitos nefastos para o sector das 
comunicações eletrónicas e para os consumidores, ocorridos na decorrência da anterior 
análise, realizada em 2008. Na sua opinião, aquela análise teve como principal disrupção 
o acolhimento da existência de mercados geográficos infranacionais, ignorando a 
dimensão do país (dos mais pequenos da Europa), a dimensão e capacidade financeira do 
operador histórico e a evolução tecnológica que se estava a concretizar com o surgimento 
das NRA. 

Segundo a ZON, o principal resultado da anterior análise aos mercados 4 e 5 foi o reforço 
e tendência para uma quota de mercado do operador histórico, superior a 50 por cento. 

Na definição de mercado geográfico, a ZON reitera a sua posição anteriormente expressa, 
reconhecendo que os atuais dados de mercado comprovam que a decisão tomada, ao 
aceitar a existência de mercados geográficos infranacionais, além de apenas ter servido 
para reforçar a quota de mercado do operador histórico, não apresenta qualquer 
fundamentação que permita concluir pela heterogeneidade das diversas regiões do país, 
acomodando a atuação do operador histórico no que toca a definição de preços predatórios 
e a compressão de margens, processo iniciado pelo mesmo a seguir ao spin-off da PT 
Multimédia (agora ZON).  

Considera a ZON que esta medida veio aprofundar ainda mais o fosso existente entre as 
diversas zonas identificadas por esta Autoridade e não veio promover a concorrência.  

Quanto às obrigações determinadas, é entendimento da ZON que o incentivo à 
concorrência entre infraestruturas e a disseminação massiva de NRA em fibra ótica, 
capazes de suportar o desígnio europeu de levar a banda larga rápida e muito rápida a 
toda a população, podem e devem ser reforçados, nomeadamente através da criação do 
acesso equivalente entre operador histórico e operadores alternativos, à infraestrutura 
básica sob a sua gestão e exploração. 

Sobre este último aspecto, considera a ZON que o acesso a esta infraestrutura, crítica para 
a construção de rede própria, é assimétrico, com condições diferenciadoras e que 
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distorcem a concorrência, o que, na sua opinião, justifica que a construção da rede de 
FTTH por parte do operador histórico se desenrole rapidamente (em menos de cinco 
meses) e seja descrita como um caso de estudo mundial, o que mais nenhum operador 
alternativo consegue igualar, não se reconduzindo a uma diferença de nível de eficiência. 
No entender da ZON, tal só é possível pela disparidade existente no acesso às referidas 
infraestruturas e pelo acesso privilegiado a informação dos concorrentes que atuam nos 
mesmos mercados retalhistas. 

Neste contexto, defende a ZON que o exercício de análise de separação entre os negócios 
retalhista e grossista deve ser ponderado, pois de outra forma não existe nem existirá uma 
equivalência de acesso, revestindo-se este mecanismo de uma importância fulcral para a 
concorrência entre redes.  

Para a ZON, esta equivalência será estruturante, devendo incidir não só no modelo de 
acesso mas incluir igualmente uma revisão ajustada dos preços de utilização, uma vez que 
o aumento da utilização (quer pela ZON quer pelo próprio operador histórico, com a sua 
nova rede de fibra ótica) nunca foi equacionado, o que permitiu reduzir significativamente 
os custos operacionais da atividade de acesso às ofertas reguladas de acesso a condutas 
e a postes.  

Face ao exposto, a ZON entende que a ORAC e a ORAP devem ser rapidamente revistas 
em conformidade. 

A ZON defende ainda que a análise efetuada dever ser atualizada com os dados do ano 
2011 e até os dados do primeiro trimestre de 2012, face nomeadamente ao momento em 
que as decisões irão ser tomadas. Na sua opinião, esta atualização é imperativa, pois 
reforça a clara evolução de domínio do operador histórico. 

Entendimento da ANACOM 

Nestes comentários genéricos destaca-se o desacordo dos OPS com a exceção da 
obrigação de acesso em fibra ótica nos 17 concelhos identificados no SPD e o 
entendimento do Grupo PT de que as redes de fibra ótica não deveriam ser submetidas a 
regulação ex ante. 

Sobre a exceção da obrigação de acesso em fibra ótica nos 17 concelhos identificados no 
SPD, remete-se para a reanálise desta matéria no SPD, tendo em conta a situação mais 
recente no mercado nacional. 

Conforme se defendeu no SPD e se aprofunda na secção respetiva, não há indícios 
suficientemente fortes que justifiquem a segmentação do mercado de acesso físico à rede 
(quer retalhista, quer grossista) em alto e baixo débito, conforme proposto pelo Grupo PT. 
A segmentação do mercado com base na tecnologia (ou seja, ofertas suportadas em cobre 
por um lado, e ofertas suportadas em fibra ótica e cabo, por outro) iria contra o princípio da 
neutralidade tecnológica. O que se deve analisar são as características dos produtos (que, 
reconhece-se, podem depender da infraestrutura de suporte). Como a prática mostra, a 
PTC comercializou no passado recente ofertas suportadas em fibra ótica com débitos 
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iguais ou inferiores aos das ofertas suportadas em cobre (ADSL) e, consequentemente, 
ofertas suportadas em cobre com débitos superiores a ofertas suportadas em fibra ótica.  

Acresce que o atual impulsionador da procura de serviços de comunicações eletrónicas é 
o serviço de televisão, serviço esse que é suportado em qualquer infraestrutura (cobre, 
cabo e fibra ótica), não sendo evidente que o débito seja o fator mais importante na 
contratação dos serviços de comunicações eletrónicas.  

Outro aspecto que os vários operadores (nomeadamente a Cabovisão, a ZON e a 
Vodafone) criticam é a ausência de obrigações que reduzam o desequilíbrio concorrencial 
que pende para o lado do Grupo PT, nomeadamente no acesso a condutas, reclamando 
designadamente a imposição de uma obrigação de separação funcional. 

Sobre este aspecto, esta Autoridade irá ter em conta a Recomendação da Comissão 
Europeia sobre a coerência das obrigações de não discriminação e dos métodos de cálculo 
dos custos para promover a concorrência e melhorar o contexto do investimento em banda 
larga. 

Quanto à separação funcional propriamente dita, remete-se para o disposto na Diretiva 
2009/140/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, que 
refere o carácter excecional da medida em causa e as etapas envolvidas na sua imposição. 

Sobre a proposta da G9SA, da Claranet e da Nfsi, refira-se que a ANACOM já solicitou em 
vários momentos informação adicional à PTC que analisou de forma a avaliar a 
possibilidade de reduzir alguns dos preços da oferta Rede ADSL PT, a qual se reconhece 
que será na prática a única oferta de acesso economicamente acessível nas zonas mais 
remotas das “áreas NC” e que, deste modo, será uma das únicas formas de garantir a 
concorrência nestas áreas. No entanto, será também nestas áreas que o custo da 
prestação do serviço de banda larga será mais elevado. 

A preocupação da Oni sobre a especificidade dos clientes empresariais é analisada no 
contexto da reformulação do âmbito dos mercados relevantes, identificados na nova 
Recomendação da Comissão (Recomendação da Comissão 2014/710/UE, de 9 de outubro 
de 2014) relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no sector das 
comunicações eletrónicas suscetíveis de regulamentação ex ante21. 

A ANACOM partilha o entendimento da Optimus de que o crescimento do mercado tem 
sido alicerçado nos serviços de televisão, essencialmente quando disponibilizados em 
pacotes de serviços. Por esse motivo, foi preocupação desta Autoridade suscitar a questão 
da possibilidade de impor uma obrigação de multicast na oferta Rede ADSL PT. No entanto, 
já não partilha desse entendimento quando o mesmo é utilizado para justificar o acesso à 
rede de fibra ótica da PTC nas áreas em que a Optimus (e a Vodafone) têm também 
infraestrutura comum de fibra ótica. A alegada degradação da dinâmica concorrencial 
desde 2009 não pode ser imputada à ANACOM, não se vendo em que medida é que a 

                                                           
21  Em conformidade com a Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro 

regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas. Disponível em http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT e doravante designada por 
‘Recomendação da Comissão sobre mercados relevantes’.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT
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manutenção da oferta Rede ADSL PT nas “áreas C” (a qual não era legalmente possível, 
por o Grupo PT já não deter PMS nestas áreas) poderia contribuir para atenuar essa 
degradação. 

Em relação ao comentário da Vodafone de que o SPD apresentado pela ANACOM apenas 
beneficia o “incumbente histórico português” (e, indiretamente, o principal operador de cabo 
português) cumprirá referir que a análise de mercado, avaliação de PMS e imposição de 
obrigações segue uma metodologia própria e objetiva, que traduz a realidade do mercado. 
O principal objetivo da ação do regulador é promover a concorrência e não qualquer 
operador, seja o “incumbente histórico português”, o principal operador de cabo português 
ou outro qualquer operador. 

A leitura e interpretação da Vodafone sobre a Recomendação da CE sobre NRA não são 
completas. De facto, nos considerandos da referida Recomendação, é explicitado que “em 
circunstâncias excepcionais, as ARN poderão abster-se de impor o acesso desagregado 
ao lacete de fibra em zonas geográficas onde é provável que a presença de várias infra-
estruturas alternativas, como as redes FTTH e/ou o cabo, em combinação com ofertas 
competitivas de acesso baseadas na desagregação, conduza a uma concorrência efectiva 
a jusante” (sublinhado nosso). Adicionalmente, um aspecto crucial do processo de análises 
de mercado é a sua natureza prospetiva. Tal facto está evidenciado, por exemplo, na 
Recomendação da CE sobre mercados relevantes que defende que “dada a natureza e o 
funcionamento dinâmicos dos mercados das comunicações electrónicas, devem 
igualmente ser tomadas em consideração, quando se efectua uma análise prospectiva para 
identificar os mercados relevantes para eventual sujeição a regulamentação ex ante, as 
possibilidades de superar os obstáculos à entrada no horizonte temporal pertinente”22. 

Por outro lado, a ANACOM não ignora o significativo esforço de investimento que, tanto o 
Grupo PT, como alguns operadores concorrentes, têm efetuado na instalação de redes de 
fibra ótica. É exatamente por reconhecer esse esforço de investimento que esta Autoridade 
considera que nas áreas onde esse investimento foi realizado (e onde prospectivamente 
também poderá ser feito), por parte do Grupo PT, e por parte de alguns operadores 
concorrentes (além dos operadores de cabo), não deve haver regulação ex ante uma vez 
que, entre outros, não existem barreiras à entrada e o mercado é concorrencial ou, em 
termos prospetivos, irá evoluir para uma situação de concorrência. Aliás, a evolução do 
mercado desde 2012 aponta nesse sentido. 

Verifica-se ainda como positivo o esforço de investimento coordenado de vários 
operadores, nomeadamente da Optimus e da Vodafone, no sentido de terem optado por 
partilhar voluntariamente as suas redes e, assim, reduzirem o investimento total em que 
incorreriam caso não tivessem acesso à rede do outro. Esta possibilidade ocorre mesmo 
no cenário de concentração entre a ZON e a Optimus, uma vez que a decisão da AdC 
sobre a mesma foi acompanhada da imposição de condições e obrigações, destinadas a 
garantir o cumprimento de compromissos assumidos pelas notificantes, com vista a 
assegurar a manutenção da concorrência efetiva.  

Também se regista a celebração, em julho de 2014, de um acordo de partilha de 
infraestrutura de NRA entre a MEO e a Vodafone que, em conjunto com o investimento em 

                                                           
22 Considerando 5. 
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infraestrutura própria da Vodafone, permitiu que esta empresa tenha uma cobertura de 
fibra ótica tão abrangente como a da MEO. 

A ANACOM não partilha o entendimento da Vodafone e da ZON de que a evolução do 
mercado 5 demonstra a inaptidão da segmentação geográfica e das obrigações impostas 
para resolver a questão da ausência de concorrência naquele mercado. Aliás, o 
investimento que se tem vindo a assistir numa extensão significativa das áreas que 
compõem as designadas “áreas C” do mercado 5, nomeadamente em fibra ótica, mostra 
claramente que naquelas áreas não existem barreiras à entrada e que o mercado 5 é 
concorrencial, nessas áreas. Deste modo, se na altura a ANACOM considerou que nas 
“áreas C” o mercado 5 não era suscetível de regulação ex ante, por maioria de razão esse 
entendimento é agora consolidado, confirmando-se na prática a adequação da 
segmentação geográfica naquele mercado. Também não é percetível em que medida é 
que a decisão anterior da ANACOM “veio aprofundar ainda mais o fosso entre as diversas 
zonas identificadas por esta Autoridade”, conforme referido pela ZON. 

É certo que o mercado fixo português se carateriza, numa primeira análise e no que à taxa 
de penetração do serviço de banda larga diz respeito, por um atraso relativo face aos 
congéneres europeus, conforme mencionado pela Vodafone. Contudo, uma análise mais 
atenta permite perceber, como outros estudos já demonstraram, que a adoção de serviços 
de comunicações eletrónicas não pode ser aferida apenas através da penetração. Existem 
outros fatores que explicam a adoção de serviços de banda larga, aprofundadamente 
explicitados por exemplo, pelo Phoenix Center23, como sejam, o capital humano e 
financeiro existente num país, incluindo o nível de instrução da população, de literacia, o 
rendimento per capita, as inequalidades na distribuição de riqueza, a densidade 
populacional, entre outros. Um índice corrigido destes fatores colocaria, segundo o Phoenix 
Center, Portugal nos lugares cimeiros, acompanhado da Finlândia e da Islândia. Por outro 
lado, também não se pode ignorar o efeito da adesão à banda larga móvel por via dos 
preços subsidiados através das designadas e-iniciativas na adoção de banda larga fixa, 
ainda que os dois produtos não sejam considerados substitutos. 

A alegada ausência de correlação entre o aumento da cobertura de FTTH e da adoção de 
serviços suportados em fibra ótica é uma questão que afeta não só os operadores 
alternativos como também o Grupo PT. Sem prejuízo, tal facto não justifica que se imponha 
um acesso à rede de fibra ótica do Grupo PT nas áreas onde os restantes operadores têm 
também rede de fibra ótica. Por outro lado, tem-se verificado uma correlação cada vez 
maior entre a cobertura de FTTH e a adoção de serviços suportados em fibra ótica, que 
segue a curva normal de adoção de produtos e serviços, numa primeira fase de introdução 
mais lenta e numa fase subsequente com um crescimento exponencial. A este respeito 
não será de estranhar o facto de a Vodafone, detendo uma menor cobertura de fibra ótica 
do que a cobertura em NRA dos seus principais concorrentes (nomeadamente da MEO, 
da NOS e da Cabovisão), ter sido, em vários trimestres desde 2013, o prestador que, em 
termos líquidos, maior número de assinantes de banda larga captou. 

É expectativa da ANACOM que os operadores alternativos que se encontravam a investir 
em redes de fibra ótica possam, uma vez implantada grande parte da sua rede e resolvidas 

                                                           
23 Vide http://www.phoenix-center.org/pcpp/PCPP29Final.pdf.  

http://www.phoenix-center.org/pcpp/PCPP29Final.pdf
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questões inerentes ao investimento numa tecnologia relativamente recente, incrementar a 
sua base de clientes e aumentar ainda mais o nível de concorrência nestas áreas.  

Obviamente, investindo os operadores em redes próprias, as ofertas grossistas atualmente 
existentes – nomeadamente a ORALL e a Rede ADSL PT – deixam de ter a procura que 
anteriormente tinham, quer por tecnologicamente apresentarem algumas desvantagens 
face às infraestruturas de fibra ótica, quer por os operadores passarem a utilizar a sua 
própria infraestrutura em detrimento da infraestrutura de terceiros. 

O argumento da Vodafone de que, ao contrário do que propõe em relação às redes fixas, 
a ANACOM determinou a obrigação de negociação do acesso a redes móveis, mercado 
que a seu ver tem um nível de concorrência incomparavelmente superior ao do mercado 
fixo, parece descontextualizado. Com efeito, essa obrigação foi imposta, sobre 
determinadas condições e pressupostos, no acesso a um recurso escasso – o espectro – 
que poderá ser utilizado para a prestação de qualquer serviço, seja fixo, móvel ou 
nomádico. Não tem, como bem diz a Vodafone, a ver com obrigações impostas no âmbito 
de uma análise do mercado móvel. Acresce que, em grande parte das áreas onde a 
obrigação de acesso à fibra ótica não foi prevista no SPD, existem agora pelo menos três 
operadores a prestar serviços retalhistas de alto débito (o Grupo PT, a NOS e a Vodafone 
e, em algumas áreas, a Cabovisão), sendo que nessas áreas ainda se mantêm outras 
obrigações, como o acesso a condutas e postes, e nas restantes áreas é imposto um 
conjunto alargado de obrigações.  

A ANACOM, conforme referido, irá ter em conta no novo SPD os dados mais recentes, 
quer no tocante à cobertura de fibra ótica, quer no tocante ao número de acessos em banda 
larga dos vários operadores. 

3. Apreciação na especialidade 

3.1. Definição do mercado retalhista de acesso à rede 

Na sequência da análise apresentada no SPD da ANACOM relativo à definição dos 
mercados do produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e imposição, 
manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares, relativamente ao 
mercado retalhista de acesso à rede, definiu-se o seguinte mercado relevante: 

- mercado retalhista de acesso à rede, para suporte de serviços de comunicações 
eletrónicas, independentemente da tecnologia empregue, que abrange a totalidade do 
território nacional. 

São apresentados, de seguida, os comentários recebidos nesta consulta assim como a 
posição da ANACOM sobre os mesmos. 

Considera a AdC que a metodologia adotada pela ANACOM na definição do mercado 
retalhista (bem como do mercado grossista) de acesso à rede é adequada e genericamente 
coerente com a aplicação da metodologia do direito da concorrência. Refere 
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especificamente a AdC que considera que os diversos tipos de acesso fixo à rede são 
substitutos entre si, independentemente da sua infraestrutura e tecnologia de suporte. 

Indica também a AdC que a conclusão de que existem mercados de dimensão nacional se 
encontra plenamente justificada pela ausência de condições concorrenciais heterogéneas. 

O Grupo PT manifesta surpresa perante a abordagem constante do documento submetido 
a consulta. 

Segundo o Grupo PT, no âmbito do quadro regulamentar das comunicações eletrónicas, 
apenas se se constatar não existir concorrência efetiva a nível retalhista, i.e. se uma 
empresa detiver poder de mercado significativo (PMS) num mercado de retalho, é que 
poderá justificar-se impor regulação a nível grossista. A nível retalhista, este exercício não 
se coaduna por isso com a identificação de mercados hipotéticos, virtuais ou conceptuais, 
onde não há nem oferta, nem procura, nem preço. A definição do mercado relevante não 
é um processo mecânico nem abstrato, exigindo antes uma análise de todos os dados 
disponíveis referentes ao comportamento do mercado, às características da procura, da 
oferta e do preço e, no âmbito do quadro regulatório (que exige uma análise de carácter 
prospetivo), também das suas perspetivas de evolução futura. Não é assim possível avaliar 
se uma empresa detém PMS, sem definir correta e concretamente o mercado relevante. 
Só assim é possível, segundo o Grupo PT, avaliar se existe ou não concorrência efetiva e, 
em função do resultado de tal avaliação, se se justifica regular o mercado grossista conexo. 

No entanto, embora a metodologia de definir um mercado conceptual nestas circunstâncias 
específicas do mercado grossista (de origem regulamentar) seja totalmente justificada, na 
opinião do Grupo PT não parece já adequada para identificar os problemas do mercado 
retalhista. O Grupo PT defende que, em última análise, a sujeição de uma empresa a 
obrigações regulamentares só se justifica se existirem problemas de concorrência a nível 
retalhista. Não é por isso aceitável, segundo aquele grupo, que o ponto de partida de toda 
a análise regulamentar – e de imposição de obrigações regulatórias – assente na análise 
de um mercado que não existe na realidade. 

O Grupo PT considera surpreendente que a ANACOM procure definir um mercado – o 
mercado retalhista do acesso à rede – relativamente ao qual reconhece não existir procura 
autónoma, não existir oferta autónoma e não existir um preço ou pagamento autónomo por 
este serviço. Para o Grupo PT, o suposto mercado retalhista do acesso à rede não é um 
mercado para efeitos do direito da concorrência, a cuja metodologia o quadro regulamentar 
se encontra vinculado na realização deste exercício. 

Para o Grupo PT esta constatação é da maior relevância (e, no caso em presença, da 
maior gravidade) na medida em que é precisamente a eventual ausência de concorrência 
efetiva neste mercado que poderá justificar a imposição de regulação a nível grossista. 
Partindo de uma delimitação incorreta do mercado relevante, o Grupo PT entende que todo 
o exercício de análise relativa a estes mercados conduz necessariamente a resultados 
inadequados. 

Acresce que, segundo o Grupo PT, apenas uma delimitação artificial do mercado relevante 
permite assim a ANACOM concluir que o Grupo PT detém PMS e sujeitar a empresa a 
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obrigações regulamentares ex ante, nomeadamente no que se refere à sua rede de alto 
débito. 

O Grupo PT não concorda com as conclusões da análise da ANACOM, que considera 
equívoca e mal fundamentada uma vez que alguns dos elementos apresentados não são 
totalmente corretos e devem ser alvo de uma interpretação contrária à efetuada pela 
ANACOM e, em todo o caso, não são suficientes para justificar adequadamente os 
resultados alcançados pela ANACOM. 

O Grupo PT tem muitas reservas quanto ao entendimento de que é possível estabelecer 
uma relação de substituibilidade entre uma solução tecnológica suportada no cobre, e uma 
de nova geração, a fibra ótica ou o cabo (DOCSIS 3.0). Na verdade, para o Grupo PT, não 
é realista pensar que atual ou prospectivamente os clientes com acesso em fibra ótica 
migrarão para acessos em cobre na mesma medida em que o inverso sucede. Isto significa, 
segundo aquele Grupo, que os produtos em causa exibem, quanto muito, substituibilidade 
assimétrica, o que depõe no sentido já referido pelo Grupo PT de segmentação do produto 
em alto débito e banda larga básica. 

A este respeito, o Grupo PT relembra a decisão relativa ao caso Wanadoo24 onde a CE, ao 
avaliar a relação de substituibilidade entre a Internet em banda estreita e a Internet em 
banda larga, começou por reconhecer a existência de alguma substituibilidade entre 
ambas, para depois sublinhar que “essa substituibilidade funciona de modo profundamente 
assimétrico (…)”, considerando assim não existir substituibilidade, e colocando os dois 
produtos em mercados distintos. Na opinião do Grupo PT tal é o que acontece entre os 
produtos de cobre e os produtos de fibra ótica, havendo fundamentalmente migração num 
único sentido. 

Por outro lado, destaca o Grupo PT que ao circunscrever a alegada substituibilidade (i.e. 
da fibra ótica ou do cabo para o cobre) para as ofertas com débitos mais baixos, aos casos 
em que existem ofertas suportadas em rede de fibra ótica e em rede de cabo 
comercializadas ao mesmo preço que as ofertas suportadas em cobre (ADSL), a ANACOM 
implicitamente reconhece também que tal substituibilidade não existe para débitos mais 
elevados. 

Adicionalmente, o Grupo PT discorda da forma como a ANACOM afasta a possível 
segmentação do mercado entre alto débito e banda larga básica com base no argumento 
de que “nada impede” que os lacetes de cobre venham a suportar velocidades superiores 
através da instalação de equipamento VDSL2. Segundo o Grupo PT, trata-se de uma 
conclusão meramente conceptual ou “académica” e sem qualquer adesão à realidade 
concreta do mercado em Portugal, e que surpreende na medida em que é também a 
ANACOM quem reconhece (na página 25 do SPD) que as “tecnologias mais avançadas 
usadas na rede de cobre para a prestação de serviços de banda larga (que permitem 
maiores débitos máximos), nomeadamente VDSL2, não foram implementadas em 
Portugal, nem se conhecem planos para a sua eventual implementação”. 

O Grupo PT refere que, ainda que admita que a instalação de equipamento VDSL2 
permitiria, em teoria, tornar equivalentes os acessos de cobre e os acessos em fibra ótica 

                                                           
24 COMP/38.233, de 16 de julho de 2003. 
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ou cabo até um determinado débito, na realidade concreta do mercado nacional, a solução 
VDSL não é, não tem sido e não será uma opção para os operadores nacionais, sendo 
deturpador utilizar esta possibilidade teórica para justificar a unicidade do mercado do 
produto. Alega ainda que seria de racionalidade económica duvidosa que um operador 
desenvolvesse uma rede de fibra ótica sobreposta à rede de cobre, se houvesse 
substituibilidade “prática” entre as duas. 

Conclui o Grupo PT que as diferenças entre a rede de cobre e a rede de fibra ótica são 
assinaláveis a vários níveis, podendo destacar-se a “velocidade” (para além da fiabilidade 
operacional) como fator distintivo fundamental. O Grupo PT acrescenta, a este respeito, 
que a competição e a diferenciação dos serviços de retalho têm tido como eixo principal a 
velocidade da banda larga e a capacidade de oferta do serviço de televisão por subscrição, 
indicando que a rede de cobre é uma rede limitada em ambos os aspectos. Segundo o 
Grupo PT, a rede de cobre “real” está limitada a débitos médios por acesso inferiores a 24 
Mbps e apresenta condições técnicas mais suscetíveis a avarias e a interferências, nalguns 
casos não compatíveis com alguns dos requisitos dos serviços de televisão que requerem 
elevados níveis de disponibilidade e reduzidos níveis de variação dos parâmetros técnicos 
da rede (por exemplo, sensibilidade ao jitter). Além disso, refere o Grupo PT que a rede de 
cobre não permite a prestação do serviço de RF de televisão, o que limita de forma 
significativa o número de aparelhos de televisão que podem estar suportados em cada 
acesso. 

O Grupo PT defende assim que existe uma divisão natural do mercado – acima e abaixo 
dos 24 Mbps – que já hoje se faz sentir e que se acentuará no futuro próximo, à medida 
que as ofertas de alto débito se desenvolverem. 

Alega ainda o Grupo PT que, para concluir que todas as ofertas de acesso, desde o acesso 
em cobre que suporta o fornecimento da banda larga mais básica até ao acesso em cabo 
ou fibra ótica que permite velocidades de 100 e 200 Mbps, fazem parte do mesmo mercado 
do produto, seria necessário demonstrar que todos estes acessos são substituíveis entre 
si, senão diretamente, pelo menos em cadeia, exercício que, na sua opinião, a ANACOM 
não desenvolve adequadamente. 

Refere o Grupo PT que a ANACOM se revela consciente da possibilidade de quebra na 
substituibilidade em cadeia dos produtos quando reconhece (na página 152 do SPD) que 
o aumento expectável da procura por soluções de alto débito “se poderá materializar, no 
futuro, numa quebra da cadeia de substituibilidade entre as diferentes velocidades de 
acesso, nomeadamente entre as ofertas suportadas em cobre (limitadas no conjunto a 24 
Mbps) e as suportadas em fibra ótica e cabo”. No entanto, ao contrário do que considera o 
Grupo PT, refere que a ANACOM acaba por concluir também que tal fenómeno não deverá 
ocorrer no período de tempo coberto por esta análise de mercado, o que na sua opinião é 
um erro que acaba por afetar e contaminar o resto da análise, quer do mercado geográfico, 
quer da avaliação de PMS. 

Quanto à análise do mercado geográfico, a avaliação das suas quotas de mercado 
produziria, segundo o Grupo PT, resultados distintos dos alcançados pela ANACOM se o 
quadro de análise tivesse na sua base dois mercados de produto – alto débito e banda 
larga básica –, já que em particular no mercado do alto débito seriam detetadas evidências 
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de condições concorrenciais suficientemente heterogéneas entre diferentes áreas 
geográficas, além de que o operador com maior peso no mercado seria a ZON. 

Por outro lado, o Grupo PT também não concorda com a alegação da ANACOM de que o 
território nacional apresenta condições homogéneas de concorrência uma vez que todos 
os operadores, incluindo o operador histórico, praticam preços idênticos em todo o território 
nacional, tanto a nível retalhista como a nível grossista. 

O Grupo PT sublinha que a homogeneidade de preço, a existir, só poderia referir-se a 
produtos que não se encontram incluídos no mercado relevante tal como definido pela 
ANACOM, na medida em que, como referiu, não existe um preço para o acesso 
(autonomamente), mas apenas para os serviços. 

Não obstante, considera o Grupo PT que a conclusão da ANACOM quanto à 
homogeneidade do produto é surpreendente quando confrontada com a afirmação do SPD 
(página 99), onde, ao apurar o conjunto dos 17 concelhos que apresentam condições de 
concorrência distintas das dos restantes, a ANACOM afirma que os utilizadores dos 17 
concelhos em causa dispõem de ofertas de melhor preço do que os utilizadores de outros 
concelhos. E mais à frente no SPD (na página 100), a ANACOM apresenta elementos que 
supostamente permitem concluir que o preço das ofertas nos concelhos onde não estão 
presentes as ofertas de fibra ótica dos operadores alternativos é, pelo menos, 23 por cento 
superior ao das ofertas nos concelhos onde aqueles operadores estão presentes e onde 
têm cobertura. 

O Grupo PT não aceita assim que a ANACOM utilize uma suposta uniformidade tarifária – 
que noutro ponto do SPD até constata não existir – para concluir pela dimensão nacional 
do mercado relevante. Na sua opinião, a descontinuidade geográfica das ofertas é 
evidente, quer em termos de funcionalidades, quer em termos de preço, fruto do 
desenvolvimento e da presença, em certas zonas, de infraestruturas alternativas e também 
da desregulação das “áreas C” do mercado 5 em 2009. 

A Optimus concorda na generalidade com a abordagem desenvolvida no documento. 

A Optimus identifica a existência de substituibilidade, tanto do lado da oferta, como do lado 
da procura, entre as ofertas disponibilizadas através da rede tradicional (infraestrutura de 
cobre) e ofertas suportadas nas redes de cabo e de fibra ótica. 

A este respeito a Optimus indica existirem, do lado da oferta, ofertas generalizadas de 
serviços com débitos até 24 Mbps suportadas em infraestrutura de cobre. As velocidades 
disponíveis permitem não só o acesso a serviços de Internet isolada (sem outros serviços 
incluídos em pacote), como a serviços de double play (Internet e serviço telefónico fixo – 
STF) e triple play (Internet, STF e televisão por subscrição). 

Adicionalmente refere a Optimus que a evolução tecnológica observada nas tecnologias 
xDSL, em que se destaca o VDSL, confirma a capacidade disponível de os serviços 
suportados na rede tradicional poderem atingir velocidades acima dos 40 Mbps, ou seja, 
valores acima do limiar definido pela CE para a classificação de serviços de banda larga 
de muito alto débito. 
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Por outro lado, a Optimus identifica também a existência de ofertas suportadas em rede de 
fibra ótica e de cabo com débito abaixo de 24 Mbps, o que reforça a tese de inexistência 
de barreiras entre tecnologias de acesso. 

Na perspetiva da substituibilidade do lado da procura, a Optimus observa que não existem 
disrupções significativas de preços entre débitos mais reduzidos e débitos mais elevados, 
facto que permite verificar a hipótese de existência de substituibilidade em cadeia25. 
Considera a Optimus que esta situação suporta a conclusão aferida pela ANACOM de que 
a aplicação de um teste SSNIP26 no preço do acesso em fibra ótica teria como resultado 
provável a substituição por um acesso em cobre. 

No que diz respeito à análise do mercado geográfico, a Optimus concorda com a análise e 
as conclusões efetuadas pelo regulador, nomeadamente nos pressupostos em que 
assenta a definição da quota de mercado em termos de acessos ativos como o indicador 
que melhor caracteriza a distribuição das quotas de mercado e a sua evolução ao longo do 
tempo. A este respeito, conclui a Optimus que os valores observados ao longo do tempo 
não oferecem margem para dúvidas: existe efetivamente uma homogeneidade do 
mercado, caracterizada por quotas de mercado do Grupo PT superiores a 40 por cento na 
esmagadora maioria dos concelhos nacionais, incluindo nos concelhos de Lisboa e do 
Porto. 

A Optimus partilha também do entendimento plasmado no documento de que “não existem, 
neste mercado de produto, quaisquer evidências de diferentes preços retalhistas (ou 
grossistas) em diferentes áreas geográficas cobertas pelos operadores. Todos os 
operadores, incluindo o operador histórico, praticam preços uniformes em todo o território 
(por eles coberto neste âmbito). Ou seja, mesmo em áreas onde apenas o Grupo PT está 
presente, o preço do acesso (incluindo os pacotes de triple play) é o mesmo que o que é 
praticado nas áreas onde há outros operadores presentas (e.g., Lisboa e Porto). A própria 
evolução dos preços retalhistas dos vários operadores ao longo do tempo não tem seguido 
qualquer segmentação geográfica […]”. 

A Optimus estranha, no entanto, que a ANACOM não tenha seguido esta abordagem 
uniformemente ao longo do documento, designadamente ao nível da definição de mercado 
geográfico no mercado 5, posição que desenvolve na respetiva secção. 

É referido pela Vodafone que os resultados do SPD apontam para uma conclusão que, na 
prática, fará com que os operadores alternativos ou realizem investimentos em NRA (o que 
considera a Vodafone pouco provável, pouco rentável e principalmente pouco exequível 
no presente contexto), ou se mantenham no mercado através da utilização de uma 
tecnologia ultrapassada e em declínio (o ADSL). A Vodafone alega que este resultado 
representará uma barreira no acesso ao mercado e não propiciará o desenvolvimento da 
concorrência. 

                                                           
25 Conforme considerando 62 das “Orientações da Comissão relativas à análise e avaliação de poder de 
mercado significativo no âmbito do quadro regulamentar comunitário paras as redes de serviços de 
comunicações electrónicas”. 
26 Small but significant non-transitory increase in price. 
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A Vodafone entende que as ofertas suportadas em ADSL e fibra ótica apesar de, 
aparentemente, serem idênticas em termos de oferta e preço associado (para ofertas de 
velocidade semelhantes), na prática, apresentam inúmeras diferenças que permitem 
afirmar que os clientes em ADSL não têm acesso ao mesmo nível de serviço e preço que 
é disponibilizado em fibra ótica. A este respeito a Vodafone destaca que, entre outros 
fatores, na oferta ADSL triple play, o acesso ao serviço de televisão por subscrição está 
dependente do aluguer de uma set-top box que apresenta um custo mensal adicional muito 
relevante a suportar pelo cliente27.  

A Vodafone apresenta ainda um conjunto de limitações associadas às ofertas de ADSL 
face às ofertas em fibra ótica, a saber:  

- A limitação no acesso a canais em alta definição (que não existe nas ofertas 
suportadas em fibra ótica). 

- A qualidade geral do serviço de televisão é difícil de garantir face às interferências 
nos pares de cobre e limitação no número de televisões/gravações em utilização 
simultânea (quando nas ofertas suportadas em fibra ótica o cliente consegue utilizar 
todas as funcionalidades do serviço, em simultâneo sem qualquer tipo de 
limitações). 

- A limitação no acesso a alguns dos mais recentes e inovadores serviços 
convergentes disponibilizados pelos operadores uma vez que o acesso ao serviço 
através de outros equipamentos (tablets, PC ou smartphones) dentro da rede da 
casa do cliente não é possível pelas limitações de velocidade, sendo que nas 
ofertas suportadas em fibra ótica o cliente consegue ter acesso ao serviço em 
qualquer televisão e adicionalmente pode ter ainda uma complementaridade de 
serviço através de qualquer outro equipamento em sua casa.  

- A limitação do acesso à Internet a uma velocidade máxima teórica de 24 Mbps no 
sentido descendente e de 1 Mbps no sentido ascendente (sendo que nem esta é 
garantida uma vez que está dependente da localização da casa do cliente) o que 
significa que, nestas ofertas, está barrado o acesso a maiores velocidades28. 

- A instabilidade da velocidade de acesso à Internet e da qualidade de serviço no 
ADSL e que está dependente de diversos fatores (como a distância à central, a 
antiguidade da linha ou a sensibilidade a intempéries), quando na fibra ótica a 
qualidade do sinal é garantida, independentemente da distância à central ou de 
outros fatores. 

                                                           
27 Acrescenta ainda que os clientes que necessitam do serviço disponível em mais do que uma televisão – que, 
segundo a Vodafone, são a grande maioria (tendo em conta a média de televisões por habitação em Portugal) 
– terão forçosamente de adquirir uma ou mais set-top boxes adicionais, representando um custo adicional, para 
além de se dever considerar o custo energético de manter mais um equipamento eletrónico por televisão. 
28 Quando em fibra ótica, é já possível oferecer velocidades até 400 Mbps, mas no curto prazo a velocidade 
pode facilmente aproximar-se ou mesmo ultrapassar a barreira do Gigabit por segundo. 
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A Vodafone conclui assim que o serviço suportado em ADSL não pode, nem deve, ser 
considerado substituto do serviço suportado em fibra ótica, não se podendo admitir que os 
serviços possam ser considerados equivalentes em termos de preço e qualidade29.  

Entendimento da ANACOM 

O Grupo PT contesta a definição do mercado retalhista de acesso à rede alegando que, 
por se tratar de um mercado conceptual, todo o exercício de análise relativa a estes 
mercados conduz a resultados inadequados. 

Esta questão é reanalisada no novo SPD, remetendo-se para essa sede a resposta aos 
seus argumentos. 

Em relação às reservas do Grupo PT quanto ao entendimento de que é possível 
estabelecer uma relação de substituibilidade entre uma solução tecnológica suportada no 
cobre, e uma de nova geração, a fibra ótica ou o cabo (DOCSIS 3.0), refira-se que não há 
dados que demonstrem que, atualmente, a velocidade seja o fator essencial na procura de 
serviços de comunicações eletrónicas. O que é relevante é a capacidade da infraestrutura 
suportar qualquer serviço (STF, dados e televisão), sendo que atualmente a maior parte 
dos serviços são fornecidos em pacote, com o serviço de televisão.  

Quanto à alegação do Grupo PT relativamente à decisão da CE sobre o caso Wanadoo 
onde considerou não existir substituibilidade entre a Internet em banda estreita e a Internet 
em banda larga, e sem conceder que no caso do mercado retalhista de acesso à rede o 
débito de um dos serviços que tal acesso suporta não é o único fator que deve ser tido em 
conta, regista-se que nesse caso o produto focal – aquele que era objeto de análise – era 
o mercado de acesso à Internet em banda larga. Naturalmente, a substituibilidade era 
assimétrica, no sentido do serviço de acesso à Internet em banda estreita para o serviço 
de acesso à Internet em banda larga, pelo que, tendo como produto focal o serviço de 
acesso à Internet em banda larga, concluiu a CE que não havia substituibilidade entre este 
serviço e o serviço de acesso à Internet em banda estreita. Por outro lado, em algumas 
notificações de análises aos mercados de banda larga efetuadas por parte de outros 
reguladores europeus, a CE manifestou o entendimento de que os acessos em rede de 
cobre e os acessos em fibra ótica devem estar no mesmo mercado30. E, noutras análises, 
foram os próprios reguladores a tomar logo à partida tal opção.  

Em relação à discordância do Grupo PT da forma como a ANACOM afasta a possível 
segmentação do mercado entre alto débito e banda larga básica com base no argumento 
de que “nada impede” que os lacetes de cobre venham a suportar velocidades superiores 
através da instalação de equipamento VDSL2, refira-se que esse é apenas um argumento 

                                                           
29 A este respeito a Vodafone indica também que a ANACOM refere que “o cobre apresenta algumas limitações 
na prestação de serviços, nomeadamente, de televisão”. 
30 É, por exemplo, o caso da notificação da OCECPR (ARN cipriota) à análise aos mercados 4 e 5 onde a CE 
tece comentários à exclusão dos acessos em fibra ótica dos mercados relevantes – justificado pela ausência 
de rede de fibra ótica – convidando a OCECPR a analisar a substituibilidade entre os produtos de acesso 
suportados em cobre e os produtos de acesso suportados em fibra ótica, quer no mercado 4, quer no mercado 
5, adotando uma abordagem prospetiva e tecnologicamente neutra. Neste caso, a CE sugere mesmo que, caso 
se conclua pela ausência de concorrência efetiva, sejam impostas obrigações na rede de fibra ótica (casos 
CY/2009/0869 e CY/2009/0870). 
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adicional, não constituindo o argumento fundamental para essa conclusão. O argumento 
principal é que os acessos em fibra ótica são maioritariamente comercializados com 
débitos equivalentes aos disponibilizados através da rede de cobre (ADSL), e que o acesso 
à Internet é apenas um dos serviços que é disponibilizado ao utilizador final (sendo o driver 
da procura o serviço de televisão). Daí não estar fundamentado o argumento de que, do 
ponto de vista do mercado retalhista de acesso à rede, o mercado deva ser segmentado, 
por um lado, entre acessos em fibra ótica e cabo e, por outro lado, acessos em cobre. 

As limitações que o Grupo PT identifica em relação à capacidade dos acessos em cobre 
suportarem serviços de televisão não parecem ter impedido aquele operador de deter cerca 
de 700 mil clientes do serviço de televisão suportados nesta infraestrutura, o que 
representa cerca de [IIC]      [FIC] por cento dos seus clientes do serviço de televisão por 
subscrição31. 

Sem prejuízo para tudo o que foi referido, apesar de não ter segmentado o mercado 
retalhista de acesso à rede em mercado de alto débito e de banda larga básica, a ANACOM 
acabou por, ao nível das obrigações, reconhecer as especificidades do mercado de alto 
débito (e, em particular, da fibra ótica), tendo excluído da regulação um conjunto apreciável 
de acessos. 

Os comentários da Vodafone não levariam a alterações das conclusões da análise, uma 
vez que, conforme atrás referido, mesmo que se concluísse que os acessos ADSL e os 
acessos em fibra ótica estariam em mercados distintos, a conclusão sobre a não regulação 
dos acessos em fibra ótica em determinadas áreas continuaria a ser válida. 

Obviamente que se reconhece que a fibra ótica apresenta características de transmissão 
distintas das do cobre, e das do próprio cabo coaxial. No entanto, por si só essas 
características não significam que as várias infraestruturas estejam em mercados distintos. 
A prazo, caso os débitos contratados se afastem consideravelmente e a procura incida 
principalmente na oferta de fibra ótica, então as conclusões sobre a definição do mercado 
de produto, poderão ser distintas. 

Mais especificamente, em relação às limitações identificadas pela Vodafone, esclarece-se 
que: 

(a)  As ofertas da Meo em ADSL disponibilizam exatamente todos os canais em alta 
definição que são disponibilizados nas ofertas em fibra ótica32. 

(b) Reconhece-se que a qualidade de serviço é superior nas ofertas de fibra ótica do que 
nas ofertas ADSL (cobre). No entanto, não há indícios de que as diferenças sejam 
percetíveis para a generalidade dos utilizadores finais. Mesmo em relação ao número 
de set-top boxes que podem ser instaladas, as ofertas de fibra ótica da Meo 
possibilitam apenas a utilização de uma set-top box adicional face às ofertas de 
ADSL33. 

                                                           
31 Dados relativos ao final de 2014. 
32 Informação consultada no sítio da Internet da Meo, em fevereiro de 2016. 
33 Idem. 
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(c) As ofertas Meo ADSL e Meo fibra preveem as mesmas condições no acesso ao serviço 
através de outros equipamentos (tablets, PC ou smartphones) dentro da rede da casa 
do cliente (serviço Meo Go!), pelo que a alegada limitação identificada pela Vodafone 
também não é evidente34. 

(d) Sobre as limitações da velocidade de acesso à Internet remete-se para o que já foi dito 
a este propósito. 

Sem prejuízo para o entendimento supra, trata-se de matéria que será reavaliada 
integralmente no contexto do novo SPD. 

3.2. Análise concorrencial do mercado retalhista de acesso à rede 

Concluiu a ANACOM no SPD em análise que o mercado retalhista de acesso à rede não 
é, mesmo de um ponto de vista prospetivo, concorrencial, ainda que não pareçam existir 
falhas de mercado de tal modo significativas que justifiquem a imposição de regulação ex 
ante ao nível do retalho, privilegiando, à luz do quadro regulamentar em vigor, a imposição 
de obrigações ao nível dos mercados grossistas a qual deverá ser suficiente para promover 
uma oferta concorrencial ao nível do retalho.    

O Grupo PT não concorda com este ponto do SPD, e, no seu entendimento a ANACOM 
parece aperceber-se (no âmbito do capítulo do SPD respeitante à análise concorrencial do 
mercado retalhista de acesso à rede) das dificuldades colocadas pela delimitação artificial 
(ou conceptual) de mercado que adotou, ao considerar que “não será o mais adequado 
analisar de um modo detalhado as condições concorrenciais de um mercado retalhista que 
acaba por ser conceptual”. 

Defende o Grupo PT que no mercado (conceptual) do acesso retalhista à rede, onde não 
existe a contratação de um serviço de acesso à rede ou um pagamento por esse serviço, 
é também virtualmente impossível uma empresa deter posição dominante. Neste sentido, 
questiona como se manifestaria o poder de aumentar os preços acima do nível da 
concorrência, de forma rentável, por um período de tempo significativo, num mercado onde 
não há preço. 

Acresce ainda o Grupo PT que, ainda que o mercado retalhista do acesso à rede existisse, 
não aceitaria também as conclusões que a ANACOM procura tirar das quotas de mercado 
apuradas, alegando que quotas de mercado elevadas não significam necessariamente a 
detenção de uma posição dominante. 

No entender do Grupo PT, a ANACOM parece não ter considerado adequadamente os 
fatores a que a CE dá importância acrescida – barreiras à entrada e à expansão e o 
contrapoder negocial dos clientes – no âmbito da Orientação da CE para a aplicação do 
artigo 82.º do Tratado CE, onde, segundo o Grupo PT, as presunções associadas a 
determinados limiares de quotas de mercado parecerem ter sido abandonadas. 

                                                           
34 Idem. 
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Quanto às barreiras à entrada e à expansão, o Grupo PT destaca, em primeiro lugar, que 
não é o único operador no mercado com custos fixos elevados e escala nacional, existindo 
pelo menos mais um operador com uma rede de cabo com a norma  
DOCSIS 3.0, com mais de 3,1 milhões de casas passadas e que enfrenta custos unitários 
pelo menos tão baixos quanto os do Grupo PT. Por outro lado, considera que os ganhos 
associados às economias de escala e de gama do Grupo PT são largamente refletidos nos 
preços das suas ofertas grossistas, em benefício dos operadores alternativos que as usam 
na construção das suas redes e como base das suas ofertas retalhistas. 

Refere ainda o Grupo PT que, tanto quanto é do seu conhecimento, os seus principais 
concorrentes apresentam, no mercado de retalho, um portefólio equivalente ao seu, 
defendendo por isso que tal fator não pode ser apontado como uma característica geradora 
de vantagens competitivas exclusiva do Grupo PT. 

Quanto à uniformidade tarifária, o próprio SPD apresenta, segundo o Grupo PT, dados que 
revelam precisamente o oposto, indicando, afinal, que não há uniformidade tarifária na 
globalidade do território nacional. 

Por outro lado, o suposto alinhamento tarifário com os concorrentes – que segundo o Grupo 
PT é impossível de constatar num mercado onde não há preço –, a existir, sugeriria 
exatamente a inexistência de posição dominante e não o contrário. Considera o Grupo PT 
que é difícil explicar que num mercado onde uma empresa detém uma posição dominante, 
e em que o preço retalhista não se encontra sujeito a regulação, alinhe o preço com o dos 
seus concorrentes. 

No que se refere à circunstância de os clientes retalhistas terem, segundo a ANACOM, um 
poder negocial limitado devido ao facto de existir um número reduzido de operadores 
alternativos a prestar serviços de acesso à rede a nível nacional, entende o Grupo PT que 
dificilmente tal conclusão poderá ser válida, na medida em que um conjunto de zonas 
geográficas do país apresenta alternativas infraestruturais podendo os clientes retalhistas 
escolher entre diversos prestadores de serviços. 

Para o Grupo PT, a circunstância de num conjunto de concelhos do país onde estão 
presentes ofertas de acessos em fibra ótica de operadores alternativos os preços (dos 
serviços) serem pelo menos 23 por cento inferiores aos concelhos onde tal presença não 
se verifica, é por si só indiciador de que, pelo menos nos referidos concelhos, existe 
contrapoder negocial dos compradores. 

A Optimus concorda explicitamente com a conclusão da ANACOM nesta secção do 
documento. 

No entendimento da ZON, o facto de um mesmo operador deter quotas de mercado muito 
altas em todos os mercados e que muitas delas estejam inclusivamente em ascensão, 
deverá ser critério quase suficiente para a avaliação de PMS, sendo necessária a definição 
e aplicação de obrigações dai decorrentes. 

Para a ZON, o Grupo PT detém uma quota de mercado que é desde logo indiciadora de 
PMS, sendo agravada pelo facto de se manifestar o alcance da barreira dos 50 por cento 
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(mesmo sem entrar em linha de conta com a sua elevada quota de mercado na banda larga 
móvel e com a própria dimensão desse mercado). 

A ZON realça que, numa análise à variação de crescimento de todos os operadores de 
banda larga, constata-se que o Grupo PT é o único que apresenta uma taxa de crescimento 
notável, devendo, na sua opinião, retirar-se daí as devidas ilações. 

Além de a quota de mercado indiciar que o Grupo PT detém PMS, existem, segundo a 
ZON, outros indicadores que contribuem para essa conclusão, nomeadamente: 

- Barreiras à entrada. 

Segundo a ZON, todos os operadores presentes no mercado realizaram os seus 
investimentos, estando em condições de expandir as suas operações suportados 
na infraestrutura do operador com PMS. A ZON considera que este aspecto é ainda 
mais relevante tendo em conta o facto de que, após os massivos investimentos na 
ligação dos operadores alternativos a muitas das centrais do operador histórico, se 
o operador que detém mais de 60 por cento das infraestruturas aptas a acomodar 
estes operadores ficasse sem a obrigação regulatória de permitir o acesso, tal 
redundaria num retrocesso sem precedentes (e de consequências desastrosas) do 
processo de liberalização iniciado há mais de uma década.  

- Integração vertical.  

A ZON considera ser um facto indesmentível que a detenção e exploração da rede 
básica conferem ao Grupo PT um conjunto significativo de vantagens, havendo um 
verdadeiro desequilíbrio nas condições de acesso a ofertas reguladas por parte dos 
operadores alternativos e do Grupo PT (com claríssima vantagem para este último).  

No entender da ZON, estas vantagens, independentemente de as ofertas de 
referência de acesso às referidas infraestruturas (ORAC e mais recentemente 
ORAP) terem sido inovadoras, carecem de um cariz prático equitativo. A 
operacionalização do acesso a estas infraestruturas, decorridos largos anos sobre 
a introdução de ofertas reguladas, persiste ainda assente na diferenciação de 
condições de acesso entre o operador verticalmente integrado e os restantes 
beneficiários. 

Alega a ZON que só um acesso diferenciado, em prejuízo dos restantes 
operadores, permitiu a conclusão de um milhão de casas com fibra ótica pela PTC, 
em cerca de 12 meses. 

Esta assimetria requer, segundo a ZON, uma intervenção da ANACOM que lhe 
permita fazer face a uma iniquidade que considera gritante e prosseguir com maior 
justiça os objetivos da regulação, nomeadamente a promoção e garantia de 
manutenção da concorrência, com observância do princípio da igualdade e da não 
discriminação. Sugere a ZON que a solução a adotar poderia passar, por exemplo, 
pela criação de uma empresa detida pelo Grupo PT, que apenas comercializasse o 
acesso a infraestruturas. Segundo a ZON, esta solução teria a vantagem de ter uma 
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operacionalização muito mais simples que outras abordagens estudadas ou até 
implementadas em alguns países da União Europeia. 

Na opinião da ZON, [IIC]                                                                                         . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                       [FIC]. 

- Tendência e comportamento dos preços. 

A ZON defende que a análise dos preços praticados deve contemplar a verificação 
dos preços apresentados na comunicação da empresa com PMS, mas, sob pena 
de ineficácia, deve avaliar-se igualmente as características das promoções 
conduzidas nas diversas zonas do país. 

Destaca a ZON que a avaliação de PMS passa também pela análise prospetiva e, na sua 
opinião, não é difícil reconhecer que apenas o Grupo PT apresenta condições para ser 
excessivamente dominante a curto prazo, o que lhe permitirá exercer todos os 
comportamentos que restringirão a existência de uma concorrência efetiva, com natural 
prejuízo para o bem-estar económico dos consumidores. Acresce a ZON que a PTC é o 
único operador que apresenta uma tendência claramente positiva na sua taxa de 
crescimento, associado ao seu investimento em redes de fibra ótica e à sua grande 
capacidade financeira e ao facto de ser, através da TMN, o maior operador móvel, o que 
não pode ser dissociado da vantagem competitiva que a inexistência de obrigações nas 
“áreas C” lhe veio potenciar significativamente.  

Entendimento da ANACOM 

Sobre a alegação do Grupo PT de que neste mercado conceptual não é possível uma 
empresa deter posição dominante porque não existe contratação de um serviço de acesso 
à rede ou um pagamento por esse serviço, remete-se para a reanálise da matéria em SPD 
autónomo. 

É correto o entendimento do Grupo PT de que quotas de mercado elevadas não significam 
necessariamente a detenção de uma posição dominante. Sem prejuízo, além das quotas 
de mercado elevadas, verifica-se que as mesmas encontram-se estáveis ao longo do 
tempo, em níveis significativamente superiores a 50 por cento, sendo que, de acordo com 
a CE, empresas com quotas de mercado muito elevadas – superiores a 50 por cento –, 
são consideradas dominantes, salvo em situações excecionais35.  

A ANACOM entende ter considerado adequadamente os fatores que a CE identifica como 
devendo ser analisados além das quotas de mercado. A análise desses outros fatores foi 
o que resultou na exceção da regulação da fibra ótica em determinadas áreas.  

                                                           
35 Cf. Linhas de Orientação §75. 
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Acresce que o artigo 82.º do Tratado CE está relacionado com abuso de posição 
dominante, e não com a avaliação da existência de posição dominante, sendo que a 
referência ainda válida no contexto das análises de mercado são as linhas de orientação 
da Comissão Europeia relativas à análise e avaliação do poder de mercado significativo no 
âmbito do quadro regulamentar comunitário para as redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, as quais identificam determinados limiares de quotas de mercado para 
presunção, ou não, de PMS.  

Não obstante, a ANACOM não deixou de analisar estes fatores que o Grupo PT refere, 
conforme apresentado no SPD.  

Quanto aos comentários específicos do Grupo PT em relação aos restantes fatores, e sem 
prejuízo para o já mencionado, refira-se que o preço que a ANACOM indica diz respeito à 
oferta integrada do acesso e dos serviços de comunicações eletrónicas (já que não existe 
um preço autónomo para cada uma daquelas componentes) sendo o alinhamento 
observável nos dados da Tabela 9 do SPD e que se repetem de seguida: 

 

Ou seja, o alinhamento de preço verificava-se ao tempo apenas face a um dos 
concorrentes – a ZON – o que poderá, no limite, significar que os restantes operadores não 
são uma fonte de concorrência efetiva, uma vez que os seus preços não são seguidos 
pelos operadores de maior dimensão e, principalmente, pelo operador com maior quota de 
mercado. Já o alinhamento de preços da ZON face à PTC poderá resultar da necessidade 
da ZON em, pelo menos, não estar em desvantagem concorrencial nas ofertas 
apresentadas no retalho, verificando-se ainda que a oferta da ZON tem um maior número 
de canais que a oferta da PTC. Ou seja, a oferta da PTC, não obstante ter caraterísticas 
inferiores quando comparadas com as restantes ofertas – cingindo-nos ao número de 
canais e velocidade do acesso à Internet – apresenta um preço mais elevado, o que é um 
indício relevante do seu poder de mercado. 

Foi precisamente o facto de existir um conjunto de zonas geográficas do país com 
alternativas infraestruturais (quer em termos efetivos quer em termos prospetivos) que 
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permitem aos clientes retalhistas escolher entre diversos prestadores de serviços que levou 
a ANACOM a concluir, no anterior SPD, sobre a não proporcionalidade de impor o acesso 
à rede de fibra ótica do Grupo PT em determinadas áreas do território nacional, situação 
essa reanalisada no novo SPD. 

Quanto às observações apresentadas pela ZON, entende-se que as mesmas vão no 
sentido do apresentado no SPD, na medida em que a ANACOM procurou avaliar a situação 
concorrencial no mercado retalhista de acesso à rede tendo em conta os vários critérios 
que a ZON apresenta. 

3.3. Definição do mercado grossista de acesso à rede 

 A ANACOM concluiu, no âmbito da análise, que em Portugal, o mercado grossista de 
acesso à rede é nacional e é constituído pelos acessos grossistas suportados em 
infraestrutura de rede de cobre, cabo ou fibra, fornecidos num local fixo. 

Considera o Grupo PT que o ponto de partida da ANACOM para impor regulação a nível 
grossista surge como enviesado, uma vez que, na sua opinião, a análise da ANACOM 
quanto à definição de mercado e existência de PMS não respeita a metodologia própria do 
direito da concorrência a que está vinculado, não aceitando, por isso, as conclusões a que 
chega nem tão pouco todo o caminho que percorre a partir daí. 

Defende o Grupo PT que as suas observações, quanto à (inexistência) de substituibilidade 
entre a rede de cobre e a rede de fibra ótica e igualmente quanto à falta de homogeneidade 
de condições de concorrência em todo o território nacional, seriam suficientes para 
invalidar todo o exercício subsequente, não podendo também aceitar a conclusão de que 
num mercado relevante hipotético, virtual ou conceptual, onde não existe um preço 
autónomo, uma procura autónoma ou uma oferta autónoma, aquele grupo detém posição 
dominante. 

Em todo o caso, o Grupo PT não deixa de efetuar outros comentários relativamente ao 
exercício de definição do mercado grossista de acesso à rede (vide secção 3.2). 

Quanto à neutralidade tecnológica, e à semelhança das observações efetuadas pelo Grupo 
PT a propósito do mercado retalhista de acesso à rede, e pelos motivos aí indicados, o 
Grupo PT afirma não concordar com o entendimento da ANACOM relativamente a uma 
delimitação de mercado que considere substitutos próximos os acessos em cobre e os 
acessos em fibra ótica, alegando que, como a própria ANACOM não deixará de se dar 
conta, todas as supostas evidências que apontou no SPD são unicamente referentes à 
substituibilidade do cobre pela fibra ótica e nenhuma em sentido contrário. Refere ainda o 
Grupo PT que, se o acesso em cobre e o acesso em fibra ótica fossem produtos grossistas 
equivalentes, a substituibilidade não se daria apenas num sentido, defendendo por isso 
que, também a nível grossista, os acessos em cobre e os acessos em fibra ótica não 
pertencem ao mesmo mercado relevante. 

Sobre os constrangimentos diretos e indiretos e o fornecimento interno o Grupo PT 
concorda, no essencial, com a análise efetuada pela ANACOM. 
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Quanto à definição do mercado geográfico, o Grupo PT considera muito importante 
esclarecer que tipos de acessos se incluem no mercado de produto. Se no mercado de 
produto só se integrarem acessos à rede que permitam o suporte de “qualquer tipo de 
serviço retalhista de comunicações eletrónicas – em termos tais que não se imponham 
restrições ao tipo de serviço suportado (nota 46 – no mínimo, ao serviço telefónico fixo 
(STF), ao serviço de acesso à Internet em banda larga e ao serviço de TV por subscrição 
(ou outros serviços adicionais)”, segundo o Grupo PT parece claro que a rede de cobre da 
PTC, embora tenha âmbito nacional, não permite prestar todos os serviços em causa em 
todo o mercado, devendo neste caso [IIC]                                                                                        . 
                                                                                                                               [FIC]. 

No que se refere à cobertura das restantes redes, o SPD considera-a informação 
confidencial, referindo o Grupo PT não poder por isso pronunciar-se em concreto quanto a 
este aspecto. 

Mesmo tendo em conta as quotas de mercado apresentadas pela ANACOM na Figura 8 
do SPD, o Grupo PT afirma não compreender como poderá existir homogeneidade de 
condições de concorrência em mercados onde a quota de mercado é inferior a 50 por cento 
(17 concelhos) e outros onde é de 100 por cento (175 concelhos). 

Defende o Grupo PT que ter uma quota de mercado inferior a 50 por cento em tais 
concelhos significa que mais de metade da infraestrutura de acesso nessas regiões é de 
outros operadores (i.e. que existe concorrência assente em infraestruturas), o que, em 
conjugação com as quotas de mercado retalhistas nos mercados dos serviços, 
nomeadamente em triple play (em que o Grupo PT não é sequer líder) parece um indício 
forte de concorrência efetiva nestas regiões. Nesta medida, considera o Grupo PT que 
seria manifestamente desproporcional sujeitar a sua atividade ao ónus da regulação 
enquanto mais de metade do mercado atua sem este tipo de condicionalismos. 

Por outro lado, o Grupo PT questiona que a ANACOM se alicerce na suposta uniformidade 
tarifária existente no mercado grossista da oferta desagregada ao lacete local em todo o 
território nacional, quando a PTC é a única entidade a fornecer o produto grossista 
mediante um preço, preço este que resulta da intervenção regulatória da ANACOM. 

Neste contexto, o Grupo PT defende que o mercado grossista não é homogéneo em todo 
o território nacional, justificando-se a sua segmentação geográfica. 

Em linha com o que defendeu nos comentários à anterior análise dos mercados de banda 
larga, a Optimus discorda da inclusão da rede cabo no mercado de produto, concordando 
com a conclusão relativa à dimensão nacional deste mercado.  

Refere a Optimus que, na perspetiva de uma abordagem tecnologicamente neutra, não é 
possível a existência de uma oferta suportada em rede de cabo que corresponda a uma 
obrigação do mercado 4, i.e., com características equivalentes a uma oferta VULA. 

A este respeito indica a Optimus que para os operadores que disponibilizam serviços de 
televisão por subscrição é essencial não existirem impactos nas suas plataformas de 
serviços na disponibilização dos seus serviços através de uma rede de distribuição aberta. 
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A este propósito, a Optimus refere que os operadores de redes de cabo em Portugal não 
têm implementado soluções de IPTV, optando pelo método tradicional de utilização de 
portadoras analógicas (RF) e/ou digitais (DVB-C) para os canais de televisão e acesso IP 
para video on demand. Indica também a Optimus que, apesar dos CMTS suportarem 
soluções de IPTV baseadas em multicast, esta não tem sido a opção tecnológica dos 
operadores de cabo, sendo que a implementação de outra tecnologia por parte dos 
operadores com serviços de televisão por subscrição resultaria num aumento da 
complexidade tecnológica e em custos de investimento fixos adicionais que dificilmente 
tornariam qualquer oferta grossista de acesso a estas redes economicamente viável.  

Refere a Optimus que o efeito prático desta opção tecnológica por parte dos operadores 
de cabo implica que qualquer oferta grossista suportada nessas redes deverá replicar, não 
apenas as características técnicas das ofertas do operador proprietário da rede de suporte 
como, adicionalmente, os conteúdos disponibilizados nas ofertas de televisão por 
subscrição têm de ser comuns. Conclui assim a Optimus que um potencial beneficiário não 
poderia apresentar canais distintos dos que o proprietário da rede de transporte detenha 
na sua grelha. Considera a Optimus que através dos argumentos apresentados demonstra 
que os critérios associados à (i) possibilidade de alteração das funções, características e 
qualidade de serviço da oferta de acesso, (ii) inexistência de restrições associadas a um 
conjunto particular e limitado de débitos e, finalmente, (iii) inexistência de contenção que 
permita o desenho de ofertas diferenciadas, não são respeitados. 

Menciona também a Optimus que outra vertente a considerar é a procura associada. Isto 
é, se, numa primeira análise, existe procura relevante que justifique a inclusão no mercado 
em apreço e, em caso afirmativo, se para os potenciais clientes as ofertas grossistas 
suportadas em redes de cabo podem ser consideradas como substitutas das demais. 
Considera a Optimus que a análise destes aspectos também não suporta a inclusão das 
redes de cabo no mercado em apreço, referindo em particular:  

- A total ausência de qualquer interesse real por parte dos operadores presentes no 
mercado para aceder a estas redes, pelo menos desde a última análise de 
mercados, sendo que, no entender da Optimus, a ausência de qualquer litígio 
associado a recusas de acesso por parte do principal operador de rede de cabo 
comprova a ausência do referido interesse36.   

- A limitação dos potenciais beneficiários aos conteúdos negociados pelo operador 
proprietário da rede de transporte que constitui um entrave suficiente para tornar 
irrelevante a utilização de mais esta tecnologia. A Optimus reitera a este respeito 
que o principal impulsionador do crescimento do mercado de banda larga fixa em 
Portugal é o serviço de televisão, pelo que estas questões assumem particular 

                                                           
36 A Optimus explica a ausência de interesse através das consequências que, para os atuais operadores 
presentes no mercado, tal acesso implicaria: 

- A utilização das redes de cabo exigiria a aquisição de set-top boxes totalmente distintas das que já estão em 

utilização por estes operadores, tanto nas redes de fibra ótica como nas redes de cobre (i.e., não existiriam 
economias de escala na sua aquisição e o processo de instalação em casa dos clientes implicaria mais uma 
equipa técnica, com formação distinta das já existentes). 

- A gestão dos EPG teria de sofrer alterações específicas para os clientes que viessem a ser ativados nestas 
redes, na medida em que os atuais programas de gestão não poderiam ser reutilizados nas redes de cabo. 
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importância na avaliação que qualquer prestador de serviços de banda larga tem 
de efetuar quando avalia a possibilidade de adoção de uma nova tecnologia. 

- O impacto muito relevante a nível dos custos internos que a utilização de uma oferta 
grossista suportada nas redes de cabo teria nos beneficiários, na medida em que 
implicaria a necessidade de gestão de mais uma tecnologia de acesso, a qual 
implica conhecimento específico e, por conseguinte, um acréscimo relevante de 
custos e complexidade na gestão do seu parque de clientes. 

Conclui assim a Optimus que, do lado da oferta, uma oferta grossista suportada na rede 
de cabo não cumpre com os critérios associados a uma obrigação do mercado 4, pelo que 
não faz sentido a sua inclusão no mercado hipotético em causa. 

Adicionalmente, e do lado da procura, também a Optimus considera não existir fundamento 
para que a ANACOM considere existir procura relevante. Indica a Optimus a este respeito 
que qualquer outra conclusão tem de ser suportada, não numa mera convicção ou 
entendimento teórico da ANACOM, mas sim em indícios reais do mercado que contrariem 
as questões atrás suscitadas. Neste contexto considera a Optimus não existir qualquer 
fundamento para a inclusão das redes de cabo no mercado 4, na medida em que os 
requisitos previstos na Exposição de Motivos da Recomendação da CE sobre mercados 
relevantes não são preenchidos. 

A Optimus elabora também sobre as considerações da ANACOM relativas à 
irrelevância/impraticabilidade do teste delineado pela CE no que se refere à inclusão de 
determinados produtos ou serviços num dado mercado, mesmo quando existam apenas 
constrangimentos indiretos. Relativamente a esta questão, indica ter registado as 
dificuldades identificadas pela ANACOM e que reproduzem a posição do grupo de peritos 
do IRG. No entanto, menciona que a inclusão das redes de cabo na fase de definição do 
mercado tem um pressuposto incontornável: o impacto das restrições indiretas é 
equivalente ao associado a restrições diretas. 

Considera a Optimus que na apreciação do impacto de restrições indiretas e diretas há que 
atender a três efeitos relevantes: efeito de diluição, efeito de passagem (pass through) e 
possibilidade de comportamentos discriminatórios, nomeadamente de esmagamento de 
margens. A Optimus analisa estes três pontos, da seguinte forma: 

- Efeito de diluição37. 

A Optimus considera que, atendendo à estrutura das ofertas em causa (incluindo 
Internet e televisão) o peso dos custos grossistas associados ao mercado 4 é 
significativamente menor que no caso de um produto de banda larga isolado. Nesta 
medida, conclui a Optimus que o efeito de diluição será significativo, concorrendo 
para que o efeito disciplinador das ofertas retalhistas suportadas em redes de cabo 
sobre este mercado seja reduzido. 

                                                           
37 Que, segundo a Optimus, avalia se o aumento de preços a nível grossista é diluído nos demais custos e, por 
essa via, mesmo que o efeito de passagem seja total, o peso do custo no preço de retalho não é suficientemente 
relevante para originar um movimento de mudança de operador nos clientes de retalho. 
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- Efeito de passagem38. 

Na opinião da Optimus o efeito de passagem depende, essencialmente, de três 
fatores: (i) se o nível das margens existente no retalho permite acomodar este 
aumento; (ii) se os produtos são homogéneos ou se há outros elementos, para além 
do preço, que permitam diferenciar as ofertas e, sendo homogéneos, (iii) qual a 
situação financeira das empresas presentes no mercado de modo a lhes permitir, 
ou não, assumir vendas abaixo de custo.  

Indica a Optimus que, relativamente ao primeiro aspecto, é fulcral atender ao facto 
de, no atual contexto do mercado de banda larga, a estrutura de custos das ofertas 
mais relevantes (triple play) é fortemente afetada pelos custos associados aos 
conteúdos, os quais são extremamente sensíveis à base de clientes. Tal situação 
concorre, na opinião da Optimus, para que, para um mesmo preço de retalho, as 
margens auferidas pelo Grupo PT ou ZON sejam significativamente superiores às 
dos demais operadores, cuja escala implica um acréscimo de custos associado a 
conteúdos significativamente superior. Conclui assim que a margem de manobra 
para o Grupo PT acomodar aumentos de preços sem incorrer necessariamente em 
esmagamento de margens é relevante, levando a que o efeito de passagem seja 
reduzido no atual contexto de mercado. 

- Discriminação (esmagamento de margens)39.  

Indica a Optimus que sobre esta questão há que atender à estrutura verticalmente 
integrada do Grupo PT, a qual aumenta as hipóteses de comportamentos 
discriminatórios ou de esmagamento de margens.  

Adicionalmente refere que há também que atender ao facto de, atenta a natureza 
multiplataforma e convergente da oferta da PTC, existirem fortes incentivos para 
que ações de esmagamento de margens sejam colocadas em prática, atenta a sua 
difícil prova por parte das autoridades reguladoras. Menciona a este respeito ser 
importante tomar em consideração o comportamento passado desse operador, 
referindo que o mesmo já foi objeto de condenações por esmagamento de margens 
no âmbito do mercado de banda larga (pese embora a sua posterior anulação, não 
pela matéria de facto mas, antes, por motivos processuais).  

Assim, a Optimus considera que o risco de discriminação através de práticas de 
esmagamento de margens é elevado e que as condições para que as restrições 
indiretas tenham tanto impacto quanto as diretas não se verificam no mercado, pelo 
que, também por esta via, a incorporação do seu efeito ao nível da definição de 

                                                           
38 Este efeito avalia, segundo a Optimus, em que medida é que os clientes do operador grossista que aumenta 
o preço optam por incorporar o aumento de custo sem o refletir nos seus clientes finais. Este efeito refere-se à 
existência, ou não, de condições para que os clientes grossistas da PTC repercutam totalmente o aumento de 
preço que lhes é imposto a nível grossista. 
39 Mesmo que as duas condições atrás se verifiquem em pleno, este efeito pretende identificar se o fornecedor 
grossista tem incentivos para praticar esmagamento de margens ao nível retalhista, de modo a excluir os seus 
clientes grossistas do mercado e absorver os clientes destes. 
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mercado implicará uma importante sobrestimação do nível de concorrência no 
mercado, a qual terá como resultado uma inevitável distorção das conclusões. 

A Optimus conclui mencionando que a ANACOM não demonstrou que a acelerada perda 
de clientes por parte dos operadores da oferta desagregada do lacete local está a ser 
absorvida pelo operador de cabo (indica também que este seria o movimento expectável 
caso as restrições indiretas justificassem a inclusão da rede de cabo na definição do 
mercado). A este respeito acrescenta que, pela análise apresentada no âmbito do mercado 
retalhista relativamente à evolução das quotas de mercado do Grupo PT nas designadas 
“áreas C”, sobressai o assinalável crescimento da quota de mercado desse grupo, 
precisamente nas zonas onde, supostamente a rede de cabo tem uma presença mais forte. 
Considera a Optimus que a ANACOM não apresenta qualquer dado que justifique que esse 
crescimento é efetuado à custa de um alargamento do mercado e, não, pela captura pelo 
Grupo PT dos clientes dos operadores suportados na oferta desagregada do lacete local. 

A Vodafone considera que existe uma homogeneidade monopolista no mercado 4 que não 
justifica a segmentação geográfica do mercado, a qual é evidente quando analisadas as 
quotas de mercado do Grupo PT no mercado grossista de acesso à rede (que, à 
semelhança do mercado retalhista, é superior a 50 por cento nas principais áreas 
metropolitanas). Destaca também a Vodafone que apenas em 2 concelhos a quota do 
Grupo PT é inferior a 40 por cento (mas superior a 30 por cento), relevando que, em sua 
opinião, não existe concorrência nos concelhos de Lisboa e Porto, tendo o Grupo PT uma 
quota de 62 por cento, em termos de clientes.  

Em matéria de cálculo das quotas de mercado, a ZON manifesta-se contra a inclusão das 
redes de distribuição por cabo no mercado grossista de acesso à rede e considera que tal 
exercício é inadequado, alegando um conjunto de impedimentos de ordem técnica e 
prática: 

[IIC] 

-                                                                                                                                    . 
. .40 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                                                                                   . 

-                                                                                                                                    . 
. . 
. . 
                                                         . 
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-                                                                                                                                    . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                                   . 

-                                                                                                                                    . 
. .. . 
                                                                              . 

[FIC]  

- As redes de distribuição por cabo são atualmente as únicas redes alternativas, 
capazes de criar algum desafio ao omnipresente operador histórico, pelo que seria 
despropositado coartar e limitar essa pressão concorrencial, criando ineficiências 
nessa dinâmica.  

Entendimento da ANACOM 

Quanto à posição do Grupo PT de que a análise ao mercado grossista está, desde logo, 
enviesada (por considerar que a análise da ANACOM quanto à definição de mercado e 
existência de PMS não respeita a metodologia própria do direito da concorrência a que 
está vinculado), remete-se para a resposta da ANACOM efetuada nas secções anteriores. 

Sobre a neutralidade tecnológica e o comentário do Grupo PT de que a ANACOM apenas 
faz referência à substituibilidade do cobre pela fibra ótica (e não faz qualquer referência à 
substituibilidade no sentido contrário), relembra-se que, conforme já referido no SPD e 
também nas secções anteriores deste relatório, o produto focal é o acesso em cobre, 
tratando-se do produto com maior adesão e atualmente objeto de regulação ex ante no 
mercado. Daí que em termos de substituibilidade assimétrica conclui-se que os acessos 
em fibra ótica (e os acessos em cabo) são substitutos dos acessos em cobre. 

Quanto à posição defendida pelo Grupo PT de que a rede de cobre da PTC, embora tenha 
âmbito nacional, não permite prestar todos os serviços em causa em todo o mercado, 
devendo por isso [IIC]                                                                       . 
                                                                                           [FIC], e embora essa informação 
não tenha sido dada pelo Grupo PT, entende-se que os referidos acessos encontram-se 
maioritariamente nas “áreas NC” onde esta eventual revisão não teria um impacto 
assinalável, nomeadamente em termos de quotas de mercado do Grupo PT que, nestas 
áreas, são significativamente superiores às dos concorrentes, havendo áreas onde 
inclusivamente não há qualquer outra rede alternativa. Aliás, esta possibilidade encontra-
se também referida no SPD41. 

                                                           
41 Vide, designadamente, a página 31: “Mesmo tendo em conta que existem algumas limitações físicas ou 
técnicas na rede de acesso em cobre da PTC, nomeadamente para o suporte de serviços de TV (IPTV) e de 
acesso em banda larga, é legítimo assumir que, na maioria dos casos, os atuais lacetes de cobre ativos 
permitem tais ofertas, o que aliás acontece desde 2006/2007. De facto, os lacetes localizados nas principais 
áreas urbanas, de maior densidade populacional (e de rede), têm menor comprimento, apresentando assim 
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Sobre a referência do Grupo PT à homogeneidade de condições de concorrência em 
mercados onde a quota de mercado é inferior a 50 por cento (17 concelhos) e outros onde 
é de 100 por cento (175 concelhos), é de relembrar que, conforme referido no SPD, com 
exceção de dois concelhos, nos restantes o Grupo PT tem uma quota de mercado superior 
a 40 por cento, limiar a partir do qual a CE apresenta normalmente preocupações quanto 
a situações de posição dominante individual. Ou seja, a questão é entre ser dominante ou 
ser monopolista (nas áreas em que detém uma quota de mercado de 100 por cento). Ainda 
assim, na imposição de obrigações reconheceu-se o facto de não existirem barreiras à 
entrada em determinados concelhos e de existirem várias redes alternativas, não se tendo 
imposto obrigações de acesso à fibra ótica nessas áreas. Em qualquer caso, esta matéria 
é reavaliada e reconsiderada no novo SPD. 

Como se tem defendido ao longo dos anos, a análise do mercado grossista de acesso à 
rede não deverá ser limitada aos acessos fornecidos a terceiros, uma vez que, nesse caso, 
a quota de mercado do operador com PMS seria sempre de 100 por cento, apenas porque 
esse operador encontra-se sujeito a uma obrigação regulamentar de fornecer acesso à sua 
rede. Estes mercados grossistas são mercados que, normalmente, existem por imposição 
regulatória e devem ser analisados principalmente pelos efeitos no mercado retalhista e no 
pressuposto da ausência de regulação grossista.  

Ou seja, não parece razoável que, num mercado onde estejam presentes vários 
operadores em concorrência com infraestrutura própria e onde, nesse mercado retalhista 
não haja operadores dominantes, se possa equacionar impor uma obrigação de acesso 
(grossista) a qualquer um dos operadores. 

O facto de a CE ter defendido que a desagregação não é possível na rede de cabo (o que 
está por provar, nomeadamente no caso de ofertas tipo VULA) não deve ser motivo para 
se considerar que a nível grossista se considerem apenas duas tecnologias – o cobre e a 
fibra ótica – e que, por esta via, se imponha regulação na fibra ótica a um operador que, 
de facto, pode até nem ser o operador com maior quota de mercado no mercado retalhista. 

Independentemente das questões suscitadas pela Optimus, refira-se que eventuais 
condicionalismos técnicos na oferta de acesso na rede de cabo podem ser ultrapassados, 
como aconteceu na Dinamarca (onde o regulador impôs à Tele Denmark a obrigação de 
acesso à sua rede de cabo), embora nesse caso tenha sido no mercado 5. 

Caso se adotasse acriticamente o critério da procura, conforme sugerido pela Optimus, a 
conclusão imediata seria que a procura pelos acessos em cobre poderá já não ser 
significativa, o que poderia sugerir que esses acessos já não fariam parte do mercado 
relevante. Por outro lado, tal critério levaria também à conclusão que, nas áreas onde os 
operadores alternativos instalaram rede de fibra ótica, não existe procura, por parte desses 

                                                           

menos restrições ao nível da capacidade/banda de frequência disponível. Deste modo, esta eventual limitação, 
que reduziria o número de lacetes de cobre elegíveis para a definição de mercados e, em consequência, para 
a estimativa das quotas de mercado, não será determinante nas zonas onde existe infraestrutura alternativa. 
Os lacetes de maior comprimento (nomeadamente superior a 3 km), que dificilmente suportarão serviços de 
maior velocidade e/ou com maiores requisitos de qualidade de serviço (como serviços de TV), estarão 
localizados em zonas mais remotas e/ou de menor densidade populacional. Mas, nessas zonas, é altamente 
provável que não exista oferta alternativa, pelo que esta limitação não tem impacto a nível da definição de 
mercado e avaliação de PMS”. 
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operadores, por acesso grossista a essa rede, pelo que a conclusão de não impor acesso 
à rede de fibra ótica da PTC nessas áreas está correta (pelo menos em relação a estes 
operadores). Nas restantes áreas, impuseram-se todas as obrigações possíveis, pelo que 
também não se vê em que medida as propostas da Optimus resultariam em conclusões 
distintas daquelas que foram incluídas no SPD em análise. Por outro lado é a própria CE 
que admite, na Recomendação sobre NRA, que qualquer exceção à imposição de 
obrigações de acesso à fibra ótica “apenas poderá ser justificada em zonas geográficas 
em que a presença de várias infra-estruturas alternativas, como redes FTTH e/ou de cabo, 
em combinação com ofertas de acesso competitivas, pode resultar numa concorrência 
efectiva a jusante” (sublinhado nosso). 

Deste modo, quer se incluam os acessos em cabo na definição de mercado, quer se 
considerem os mesmos para efeitos da imposição (ou não) de obrigações regulamentares, 
as conclusões seriam as mesmas. 

Quanto à inclusão ou consideração das redes de cabo na fase de definição de mercado ou 
na fase de avaliação de PMS (ou mesmo na fase de imposição de obrigações 
regulamentares), entende a ANACOM que as conclusões deveriam ser independentes da 
opção tomada. Se a Optimus entende que a inclusão das redes de cabo na fase de 
definição do mercado resulta num impacto das restrições indiretas equivalente ao 
associado a restrições diretas, também se poderia argumentar que a inclusão das redes 
de cabo na fase de avaliação de PMS pode resultar numa subavaliação do impacto dos 
constrangimentos exercidos pelas redes de cabo. 

Sem prejuízo, como a conclusão, no tocante ao mercado 4, foi de que com a inclusão das 
redes de cabo na definição do mercado a PTC tem PMS, se não incluísse os acessos de 
cabo na fase de definição de mercado por maioria de razão a PTC teria PMS, pelo que 
essa opção não altera em nada as conclusões da análise. 

Quanto aos três efeitos identificados pela Optimus e que, no seu entender, justificam a não 
inclusão dos acessos em cabo no mercado grossista de acesso físico à rede, considera-
se que tais efeitos aplicam-se tanto aos acessos em cabo como aos acessos em fibra ótica 
e as conclusões que se podem retirar em relação a uns são diretamente aplicáveis em 
relação aos outros. Por outro lado, conforme se refere no SPD, a oferta de produtos de 
retalho baseados na OLL é atualmente diminuta, pelo que o preço grossista desta oferta já 
não é uma referência relevante para o teste que a CE recomenda que se efetue para avaliar 
o nível dos constrangimentos indiretos.  

Relativamente ao facto de a Optimus questionar se a acelerada perda de clientes por parte 
dos operadores da oferta desagregada do lacete local está a ser absorvida pelo operador 
de cabo ou pela PTC, informa-se que, a nível do mercado retalhista de acesso à rede, a 
ANACOM não apresentou (ao contrário do que fez no mercado retalhista de acesso em 
banda larga) qualquer evolução das quotas de mercado nas “áreas C” e nas “áreas NC”, 
pelo que não pode a Optimus concluir que “pela análise apresentada no âmbito do mercado 
retalhista relativamente à evolução das quotas de mercado do Grupo PT nas designadas 
“áreas C”, sobressai o assinalável crescimento da quota de mercado desse grupo, 
precisamente nas zonas onde, supostamente a rede de cabo tem uma presença mais 
forte”. O facto de os acessos em cobre, em cabo e em fibra ótica estarem no mesmo 
mercado relevante a nível retalhista (de acesso à rede) resulta em que não haja 
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condicionalismos a que a perda de clientes por parte dos operadores da oferta 
desagregada do lacete local não possa ser absorvida quer pelo operador de cabo quer pela 
PTC. 

A posição manifestada pela ZON parece um pouco contraditória já que por um lado, 
defende que [IIC]                                                                        . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                           [FIC]. 

Por outro lado, a referência da ZON ao facto de, [IIC] .                             . 
. . 
. . 
.42 . 
. . 
. . 
. . 
                  [FIC]. 

Quanto aos argumentos de [IIC] .                                              . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                                                                 [FIC]. 

3.4. Avaliação de PMS no mercado grossista de acesso à rede 

Na análise ao mercado grossista de acesso à rede, a ANACOM concluiu que as empresas 
do Grupo PT que atuam naquele mercado detêm PMS, sendo que a PTC é a empresa do 
Grupo PT que está ativa neste mercado. 

A AdC refere que a existência de uma posição dominante do Grupo PT nos mercados 
retalhista e grossista de acesso à rede parece inequívoca em face das quotas de mercado 
e da análise das demais condições concorrenciais. 

Realça o Grupo PT que a conclusão a que a ANACOM chega de que as empresas do 
Grupo PT que atuam no mercado grossista de acesso à rede detêm PMS neste mercado 
resulta de diversos fatores (quotas de mercado, as barreiras à expansão e à entrada e 
rivalidade entre empresas, concorrência potencial, contrapoder negocial) cujas 
considerações parecem, na sua opinião, essencialmente genéricas, tipicamente aplicáveis 
a mercados de comunicações eletrónicas, e não especialmente à situação concreta do 
Grupo PT e já utilizadas em sede de avaliação de PMS a nível retalhista, sugerindo que tal 
acontece porque talvez não exista mercado retalhista tal como definido pela ANACOM, e 

                                                           
42 .                                                                                                             . 
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a avaliação de PMS aí constante refere-se, na realidade, ao mercado grossista. Neste 
contexto, o Grupo PT remete para o que aí referiu quanto à refutação da existência de 
PMS. 

Embora a Optimus concorde com a conclusão de que o Grupo PT é a entidade com PMS, 
apresenta uma análise de alguns aspectos da exposição da ANACOM uma vez que 
considera que existem premissas erradas na conclusão da ANACOM, as quais constituem 
a base para a formulação de uma intervenção regulatória que, na opinião da Optimus, é 
profundamente errada e que prejudicará de modo irremediável a competitividade do 
mercado nacional de banda larga. 

Neste contexto, a Optimus analisa cada um dos aspectos da análise da ANACOM que, 
segundo aquela empresa, encerram vícios relevantes. 

(a) Barreiras à entrada e à expansão 

Indica a Optimus que a ANACOM refere que, existindo operadores instalados, os 
custos fixos são sobretudo relevantes não na avaliação das barreiras à entrada 
mas, sim, das barreiras à saída. No entanto, no entendimento da Optimus, a 
ANACOM não analisa o impacto que a presença de vários operadores, com NRA, 
em determinadas áreas do território nacional, tem na perspetiva de entrada de 
novos operadores. Neste particular, a Optimus indica que a conclusão só pode ser 
uma: nessas condições, as barreiras à entrada para novos operadores são ainda 
maiores. 

Outro ponto que a Optimus indica que a ANACOM não analisa é se, não obstante 
a presença de alguns operadores, existem barreiras à sua expansão. Considera a 
Optimus que esta análise é tanto mais importante quando a ANACOM utiliza a 
ausência de barreiras à expansão como um argumento central na definição da 
regulamentação a impor no mercado para os próximos 3 anos. 

Relativamente a este indicador a Optimus defende que é particularmente relevante 
aferir se a mera presença no mercado é, ou não, um fator suficiente para que estas 
não existam, concluindo que é inequívoco que a mera presença no mercado não 
elimina as barreiras à expansão. Na opinião da Optimus as barreiras à entrada 
dependem da existência de um incentivo real para a manutenção dos níveis de 
investimento. A este respeito a Optimus considera que o fator determinante para a 
rentabilização dos custos fixos inerentes à presença no mercado é a capacidade 
dos operadores em ativar clientes nas redes instaladas. Considera a Optimus que, 
sem essa ativação, a manutenção de uma estratégia de investimento apenas 
conduzirá a um avolumar dos custos afundados, o que não é racional. Refere a 
Optimus que, atendendo aos dados divulgados pela ANACOM sobre o crescimento 
da base de clientes dos operadores alternativos suportados em redes de fibra ótica 
(Optimus e Vodafone), pode-se inferir que tal incentivo é reduzido.  

[IIC] . 
. . 
. . 
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. . 
                         . 

. . 

. . 

. . 

. . 
                                                                                                                                . 

. . 

. . 

. . 

. . 
                             [FIC] 

(b) Economias de escala e gama 

Na sequência do exposto no ponto anterior, a Optimus expressou a sua 
perplexidade sobre a conclusão que a ANACOM retira relativamente a uma alegada 
atratividade para a entrada de operadores investindo em redes próprias de fibra 
ótica. [IIC]                                                                                              . 
. . 
. . 
. . 
                               [FIC]. 

(c) Controlo de infraestrutura difícil de replicar 

A Optimus demonstra a sua perplexidade relativamente à análise da ANACOM 
deste indicador, na medida em que a ANACOM volta a manifestar o seu 
entendimento de que os operadores poderão estar em condições de expandir a sua 
atividade em determinadas zonas. A Optimus apresenta duas questões 
relativamente a esta conclusão: (i) Que zonas são essas? (ii) Com base em que 
pressuposto é que a ANACOM equaciona este cenário, atenta a informação 
disponível? A Optimus refere também que a ANACOM salientou neste âmbito a 
vantagem competitiva do Grupo PT, mesmo em áreas onde já estão presentes 
outros operadores, identificando a elevada inércia dos clientes face a um eventual 
processo de mudança e ao efeito que a imposição de períodos de fidelização43 aos 
clientes tem na capacidade de um operador captar clientes de outro já instalado. 
Aos aspectos mencionados a Optimus adiciona um terceiro, que em sua opinião 
não foi considerado, relevando a possibilidade de venda de produtos e serviços 
complementares e de maior valor acrescentado (upselling) que o Grupo PT possui 
em virtude da sua inigualável base de clientes instalada, a qual, segundo a Optimus, 
reduz significativamente o risco de investimento. 

A Optimus questiona também como é que esta avaliação pode ser compatível com 
cenários de maior expansão das atuais redes, referindo que, para além da 

                                                           
43 E que é a prática do mercado. 
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fidelização aquando da ativação de um novo cliente, existem no mercado fortes 
campanhas de retenção por parte dos operadores instalados, com particular 
destaque para a ZON e para a PTC que, antes do término dos contratos dos 
clientes, oferecem condições específicas para assegurar a sua “captura” por um 
novo período de fidelização. 

(d) Integração vertical 

A Optimus alega que a integração vertical do Grupo PT constitui uma vantagem que 
permite reduzir o risco do investimento em NRA. A Optimus considera este fator 
essencial, indicando que o mesmo deve ser analisado em conjunção com os já 
discutidos, para uma adequada análise da atratividade do investimento nestas 
redes.  

(e) Rivalidade 

A Optimus discorda da conclusão de que o Grupo PT não possui nenhuma 
vantagem específica no que diz respeito ao relacionamento com os principais 
fornecedores de equipamentos. A este respeito a Optimus indica que a partir do 
momento em que as condições de retorno do investimento do Grupo PT são mais 
favoráveis a uma rede de maior escala, é incontornável que as condições que lhe 
são apresentadas serão mais vantajosas que as que são apresentadas a 
operadores com a dimensão da Optimus. 

(f) Concorrência potencial 

A Optimus questiona a ANACOM sobre a informação que fundamenta a sua 
perspetiva de que irá ocorrer investimento adicional em redes de fibra ótica por 
parte dos operadores já presentes no mercado. [IIC]                             . 
. . 
. . 
. . 
                                                                                              [FIC]. A Optimus indica 
que este tipo de cenários não pode ser feito com base em presunções infundadas, 
em particular numa situação em que esta premissa da ANACOM é uma peça central 
na definição da sua abordagem regulatória ao mercado. 

(g) Contrapoder negocial 

A Optimus refere não concordar com a avaliação da ANACOM de que os principais 
operadores presentes neste mercado parecem ter acesso idêntico a recursos 
financeiros/mercado de capitais, não se encontrando por isso situações de 
vantagens de algum operador sobre os restantes. A este respeito, a Optimus afirma 
que o acesso a recursos financeiros é um aspecto essencial para que um qualquer 
operador possa equacionar o investimento em projetos da dimensão do das redes 
de fibra ótica. 

Adicionalmente indica que, dada a atual conjuntura macroeconómica 
particularmente difícil, marcada pela crise da dívida soberana na zona euro, os 
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critérios de concessão de empréstimos ou linhas de crédito tornaram-se mais 
exigentes44. 

Considera assim a Optimus que, neste contexto, perante as dificuldades 
prevalecentes e a especificidade de cada uma das empresas que compõem o 
sector das comunicações eletrónicas em Portugal, o Grupo PT tem condições mais 
vantajosas de acesso a financiamento face à Optimus. A Optimus fundamenta esta 
consideração tendo por base as seguintes afirmações relativas ao Grupo PT: 

- Sendo uma empresa com rating, possui todas as vantagens associadas à 
melhor aferição de risco proporcionada pelo rating, tais como (i) maior clareza 
no cálculo do prémio de risco, e consequentemente, maior facilidade na 
colocação de qualquer tipo de dívida, (ii) melhores condições na colocação de 
dívida e substituição de garantias, (iii) maior facilidade na desintermediação de 
dívida, entre outras. 

- Dada a sua forte presença no mercado brasileiro, uma economia em 
crescimento acelerado, onde já possui atividade operacional e onde os juros 
estão a descer e a moeda a valorizar, o Grupo PT tem acesso mais facilitado a 
financiamento num mercado que não apresenta as restrições do mercado 
europeu. 

- Para além do Brasil, a presença internacional do Grupo PT expande-se a países 
como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Namíbia, Quénia, 
Moçambique, Macau e Timor. O facto da sua presença internacional ser tão 
diversificada, não se cingindo a um só país e ao seu risco macroeconómico, 
tem um efeito mitigador em termos de risco, constituindo uma vantagem 
inequívoca. 

- Na estrutura acionista do Grupo PT, quase 30 por cento das participações 
qualificadas são detidas pelo sector bancário, podendo tal permitir uma relação 
mais próxima junto das instituições de crédito. 

- De acordo com o Relatório e Contas Consolidadas do Grupo PT relativo aos 
primeiros noves meses de 2011, a rubrica de balanço “Caixa e equivalentes de 
Caixa” ascendia a 3.204 milhões de euros, representando aproximadamente 
14,5 por cento do total do ativo da empresa. De acordo com informação 
disponibilizada no Relatório e Contas Consolidadas do Grupo PT (primeiro 
semestre de 2011), as maturidades da dívida do Grupo PT encontravam-se, à 
data, totalmente financiadas até ao final de 2013 tendo uma maturidade média 
de 5,8 anos, fator determinante no atual contexto na obtenção de financiamento. 

Atendendo ao mencionado, a Optimus conclui que a supremacia do Grupo PT no que a 
este aspecto se refere é incontornável, o que assume particular relevo dada a importância 

                                                           
44 Referindo previsões do Banco de Portugal de novembro de 2011 que apontam para o facto de as restrições 
no acesso ao crédito bancário serem mais significativas nos empréstimos a longo prazo e nos empréstimos às 
grandes empresas. 
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que este aspecto se reveste para a formulação de cenários sobre a capacidade de um 
dado operador investir em redes de fibra ótica. 

A Vodafone concorda com a conclusão identificada no SPD de que o Grupo PT tem PMS, 
referindo a existência de quotas de mercado significativamente superiores a 50 por cento 
(indicando que a CE considera que a existência de quotas superiores a esse valor constitui 
prova da existência de uma posição dominante). 

Entendimento da ANACOM 

Remetendo o Grupo PT os seus comentários para a secção relativa à avaliação de PMS 
no mercado retalhista de acesso à rede, remetem-se também para essa secção os 
comentários que a ANACOM efetuou a esse propósito.  

Não se contesta o argumento suscitado pela Optimus de que a presença de vários 
operadores, com NRA, em determinadas áreas do território nacional, faz com que as 
barreiras à entrada para novos operadores sejam ainda maiores – é evidente que quanto 
maior o número de operadores no mercado, menor a atratividade da entrada para novos 
operadores. No entanto, para os que já entraram, incluindo a Optimus, as barreiras à 
entrada não existem ou existiram. Ainda assim, é de notar que a Optimus e a Vodafone 
afirmaram que a rede de fibra ótica que instalaram está aberta a terceiros, pelo que as 
barreiras à entrada (por parte de outros operadores que não os instalados no mercado) 
serão previsivelmente, e dependendo das condições estabelecidas pela Optimus e 
Vodafone para o acesso de terceiros à sua rede, menores nas áreas envolvidas.  

Adicionalmente a MEO anunciou a intenção de disponibilizar uma oferta comercial de 
acesso à fibra a qual se encontra em preparação e que poderá proporcionar o acesso a 
redes de FTTH por parte de operadores interessados. 

Os comentários da Optimus sobre as barreiras à expansão são pertinentes, mas aplicam-
se sobretudo na análise de PMS em áreas onde ainda não houve investimento (porque nas 
outras – onde houve investimento – não existem ou existiram barreiras à entrada). Esta 
análise está sobretudo relacionada com a exceção das obrigações de acesso à fibra ótica 
nas áreas onde se considerou, no SPD, que as respetivas características configuram a 
existência de condições de replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte dos operadores 
alternativos em redes de fibra ótica. Deste modo, esta matéria é analisada na secção 
seguinte relativa ao acesso à rede de fibra ótica do Grupo PT. 

Sobre a questão colocada pela Optimus em relação às economias de escala e de gama e, 
mais precisamente, quanto à “alegada atratividade para a entrada de operadores 
investindo em redes próprias de fibra ótica”, importa esclarecer que a informação de que a 
ANACOM tem é que, de facto, a Optimus entrou no mercado (ou seja, não houve, em 
determinadas áreas, barreiras à entrada). Questão diferente é, como se referiu no 
parágrafo anterior, se determinadas áreas ainda não cobertas por redes de fibra ótica têm 
as caraterísticas necessárias que justificam o investimento (expansão da rede já instalada), 
ou seja, se em determinadas áreas há barreiras à entrada/expansão, o que é também 
diferente do interesse, ou não, da Optimus em investir em rede própria ou se considera 
mais vantajoso suportar-se na rede de terceiros (nomeadamente na rede da PTC). 
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O mesmo comentário se aplica em relação ao referido pela Optimus no âmbito do controlo 
de infraestruturas difícil de replicar e da concorrência potencial. Aliás, a própria evolução 
do mercado, com a Vodafone a cobrir já cerca de 2 milhões de alojamentos (incluindo os 
acessos objeto do acordo de partilha de rede celebrado com a MEO), vem confirmar os 
argumentos antecipados pela ANACOM. 

A integração vertical, também suscitada pela Optimus, é comum aos vários operadores 
presentes no mercado, pelo que apenas constituiria uma vantagem do Grupo PT face aos 
outros operadores presentes no mercado caso esses outros operadores não fossem 
também verticalmente integrados. 

Já quanto à vantagem do Grupo PT no que diz respeito ao relacionamento com os 
principais fornecedores de equipamentos, poder-se-á, em parte e no que diz respeito 
apenas à fibra ótica e equipamento necessário para operar esta rede, concordar com a 
argumentação da Optimus. Sem prejuízo, a Optimus e a ZON (entretanto fundidas na NOS) 
e a Vodafone são operadores que atuam em vários mercados, sendo inclusivamente a 
Vodafone um operador global, pelo que não se vê que estejam em franca desvantagem 
face ao Grupo PT no relacionamento com os principais fornecedores de equipamento. 

A ANACOM concorda com o comentário da Optimus de que o acesso a recursos 
financeiros é um aspecto essencial para que um qualquer operador possa equacionar o 
investimento em projetos da dimensão do das redes de fibra ótica. A este propósito, 
relembra-se que, em 2008, a Sonaecom anunciou um plano de investimento em redes de 
nova geração de 240 milhões de euros em 3 anos, em que previa cobrir um milhão de 
casas. Ou seja, na altura a Optimus não tinha dificuldades no acesso a recursos 
financeiros. O argumento apresentado pela Optimus de que o Grupo PT tem condições 
mais vantajosas de acesso a financiamento face à Optimus porque se trata de uma 
empresa com rating não colhe, já que na situação atual, ter uma notação de rating parece 
conferir uma desvantagem às empresas. Veja-se, por exemplo, o que foi publicamente 
referido pela comunicação social: o próprio “presidente executivo da Sonae, Paulo 
Azevedo, está aliviado por o grupo nunca ter tido rating. ‘Ainda bem’ que a Sonae nunca 
teve notação financeira, afirmou o presidente executivo do grupo, durante a apresentação 
do relatório de Sustentabilidade de 2010 do grupo, em Serralves, no Porto”45. Desde essa 
data ocorreram factos relevantes que alteraram significativamente a estrutura acionista do 
Grupo PT, com impacto ao nível da dívida do Grupo PT e do acesso a recursos financeiros, 
colocando este Grupo numa posição de desvantagem face aos concorrentes. 

Quanto aos indicadores financeiros que a Optimus aponta como condições vantajosas para 
o Grupo PT aceder a financiamento, regista-se que, no seu Relatório & Contas de 2011 a 
Sonaecom afirma que “ao longo de 2011, o Grupo foi bem sucedido na obtenção de 
financiamentos adicionais, incluindo a emissão, no fim do terceiro trimestre, de um novo 
empréstimo obrigacionista subscrito por bancos internacionais. Com esta transação, a 
Sonaecom assegurou uma maior diversificação das fontes de financiamento, aumentou a 
maturidade média da divida e antecipou fundos necessários para cumprir as necessidades 
de refinanciamento previstas para 2012.” Acresce que, no caso deste operador, a rubrica 
“Caixa e equivalentes de caixa” ascendeu, em 2011, a mais de 189 milhões de euros que 
representam cerca de 9 por cento do ativo total, o que certamente constitui um indicador, 

                                                           
45 Vide http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1906838&seccao=Dinheiro%20Vivo.  

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1906838&seccao=Dinheiro%20Vivo
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ainda que em termos comparativos inferior ao do Grupo PT, também positivo para a 
Optimus. 

3.5. Imposição de obrigações no mercado grossista de acesso à rede 

Tendo a ANACOM identificado como relevante para efeitos de regulação ex ante e de 
acordo com os princípios do direito da concorrência, o mercado grossista de acesso à rede, 
que abrange todo o território nacional, e tendo concluído que o Grupo PT tem PMS no 
mercado relevante identificado, foram impostas as seguintes obrigações: 

- Acesso e utilização de recursos de rede específicos. 

- Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na respetiva prestação de 
informações. 

- Transparência na publicação de informações, incluindo ofertas de referência. 

- Separação de contas quanto a atividades relacionadas com o acesso e/ou a 
interligação. 

- Controlo de preços e contabilização de custos. 

- Reporte financeiro. 

Destaca-se que, conforme referido no SPD, a obrigação de acesso e utilização de recursos 
de rede específicos inclui a obrigação de acesso desagregado aos lacetes e sublacetes 
locais, em cobre e fibra ótica, e aos recursos conexos (incluindo coinstalação nos pontos 
de agregação, backhaul e acesso a condutas e postes), a obrigação de acesso virtual à 
fibra (bitstream), enquanto o acesso desagregado à mesma não for viável, exceto em 17 
concelhos identificados e a obrigação de acesso a fibra escura quando o acesso a condutas 
e postes não for possível. 

Quanto a este capítulo, o Grupo PT remete, em termos gerais, para as observações 
efetuadas a propósito da definição do mercado do produto e da análise de PMS, as quais 
considera manterem plena relevância a este propósito. 

Considera o Grupo PT que a imposição de obrigações sobre a PTC, em particular sobre a 
sua rede de alto débito, não se encontra devidamente fundamentada e não considera 
devidamente as especificidades do mercado nacional. Sem prejuízo da posição que 
assumiu nestes temas, o Grupo PT comenta alguns aspectos mais específicos das 
obrigações regulamentares que a ANACOM pretende impor àquela empresa e que se 
apresentam de seguida.  

Como ponto prévio, o Grupo PT destaca que a ANACOM menciona que “permanece em 
vigor toda e qualquer deliberação específica tomada até à presente data pela ANACOM 
em relação a este mercado, a não ser que seja explicitamente referida a sua supressão” e 
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defende que, por força do princípio da segurança jurídica a regra deve ser precisamente a 
contrária, ou seja, só devem permanecer em vigor os atos que sejam expressamente 
salvaguardados pela futura decisão. Considera que uma nova análise de mercados tem 
como efeito substituir a abordagem jusconcorrencial anteriormente aprovada, pelo que 
todos os atos aprovados ao abrigo da decisão anterior perdem a sua base jurídica e deixam 
de poder vigorar, salvo se a sua força jurídica for expressamente salvaguardada pela nova 
decisão. 

Neste contexto, o Grupo PT entende que a ANACOM deve rever esta posição, indicando 
os atos que, no seu entender, permanecem em vigor depois da publicação da nova 
decisão, de forma a garantir maior segurança e certeza jurídica ao mercado. 

Considera a ZON que as obrigações do operador com PMS no mercado 4 devem manter-
se e não ser invalidadas por quaisquer alterações na arquitetura e na tecnologia de rede. 
Defende mesmo que as novas soluções tecnológicas devem passar a estar incluídas no 
âmbito de aplicação das obrigações anteriormente definidas, em linha com a 
Recomendação da CE sobre NRA.  

Defende a ZON que, existindo um conjunto de obrigações em vigor, deve-se proceder ao 
exercício de avaliar se as mesmas são suficientes ou justificam algum aperfeiçoamento. 

Alega a ZON que não tendo sido identificada na deliberação adotada em 14 de janeiro de 
2009 a existência de nenhuma área concorrencial, não se verificou, durante o período que 
mediou aquela decisão e o momento atual qualquer alteração que justifique a redução das 
obrigações impostas. 

Entendimento da ANACOM 

Sobre a perspetiva do Grupo PT de que a ANACOM deve indicar explicitamente os atos 
que permanecem em vigor depois da publicação da nova decisão, de forma a garantir maior 
segurança e certeza jurídica ao mercado, entende-se que é precisamente para garantir a 
segurança jurídica que se mantém a situação já existente, identificando-se apenas os atos 
que a ANACOM altera, impõe como novo ou suprime.  

A argumentação apresentada pela ZON não colhe, já que a ANACOM está a seguir 
precisamente a Recomendação da CE sobre NRA. 

3.5.1. Obrigações de acesso 

3.5.1.1. Acesso sobre a rede de fibra ótica do Grupo PT 

Proporcionalidade da imposição da obrigação 

O Grupo PT considera, pelas condições de mercado e pela existência de infraestruturas 
alternativas de alto débito, que a ANACOM se deveria abster de regular o acesso à fibra 
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ótica, entendendo que representa uma medida desproporcionada e desadequada, pelos 
seguintes motivos: 

- O Grupo PT não dispõe do uso exclusivo de qualquer infraestrutura histórica que 
lhe confira uma vantagem competitiva, tendo sido criadas condições, tanto a nível 
legislativo como regulamentar, para que todos os operadores possam investir em 
estrita igualdade de circunstâncias, com eliminação de barreiras verticais e 
horizontais ao investimento em NRA. 

- A ZON é o operador dominante no mercado de alto débito e no triple play, pelo que 
a regulação a impor sobre o Grupo PT corresponderá a constranger o principal 
desafiador do mercado e a escudar da regulação aquele que é, efetivamente, o 
operador incumbente. 

- Sendo a conclusão da ANACOM que os serviços prestados através destas 
infraestruturas são substitutos e que, consequentemente, a rede de fibra ótica e a 
rede de cobre fazem parte do mesmo mercado, não faz qualquer sentido impor 
obrigações de acesso a ambas as redes, quando uma delas é já fortemente 
regulada. 

- O desenvolvimento de NRA nas zonas rurais/remotas irá criar condições de 
competitividade no retalho que a ANACOM não considerou neste SPD. 

Entende o Grupo PT que a premissa a partir da qual a ANACOM justifica a imposição do 
acesso à sua rede de fibra ótica através de uma oferta de acesso virtual46 está totalmente 
divorciada de uma circunstância que, na sua opinião, não se poderá perder de vista: a de 
que as redes de distribuição por cabo se encontram inseridas no mesmo mercado que as 
redes de fibra ótica e que ambas são NRA. Para o Grupo PT, o facto de ser pouco provável 
que os planos de investimento de outros operadores em NRA baseadas em fibra ótica 
venham a ter uma abrangência tão extensa como a da rede de fibra ótica do Grupo PT não 
tem significado algum – e menos ainda pode justificar a imposição do acesso à fibra ótica 
– uma vez que as NRA baseadas em rede de distribuição por cabo já têm uma abrangência 
muito superior à da rede de fibra ótica do Grupo PT e ambas as infraestruturas (fibra ótica 
e cabo) integram o mesmo mercado. 

Acrescenta ainda o Grupo PT que a rede de distribuição por cabo da ZON apresenta um 
número de casas passadas 2,2 vezes superior ao da sua rede de fibra ótica (sendo 
igualmente o número de casas passadas de todas as redes de cabo cerca de 2,2 vezes 
superior ao de todas as redes de fibra ótica). 

Neste contexto, considera o Grupo PT que a regulação proposta pela ANACOM 
relativamente à fibra ótica apresenta-se como profundamente desproporcional e não 
equitativa (além de desnecessária, face aos objetivos em causa), traduzindo-se 
efetivamente no efeito pernicioso de regular o principal desafiador do mercado e proteger 

                                                           
46 De que, não obstante os investimentos em infraestrutura própria, nomeadamente em NRA, que têm sido 
efetuados pelos operadores que atualmente beneficiam da OLL e por parte dos operadores de cabo, não se 
prevê que os planos de investimento em NRA baseadas em fibra ótica venham a ter uma abrangência tão 
extensa como a da rede de fibra ótica do Grupo PT. 
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o incumbente, mesmo em zonas nas quais já há concorrência retalhista (a qual constitui a 
finalidade da regulação grossista). 

Adicionalmente, segundo o Grupo PT a justificação avançada pela ANACOM47 para impor 
a obrigação de acesso à fibra ótica – no sentido de que a posição do Grupo PT nos produtos 
oferecidos com base em acessos de cobre contaminaria a infraestrutura de fibra ótica – é 
muito pobre.  

Salienta ainda o Grupo PT que o tipo de ação regulatória que a ANACOM pretende impor 
sobre a fibra ótica pode conduzir – e no seu entender conduzirá com elevado grau de 
probabilidade – ao reforço da predominância da rede de distribuição por cabo, apontando 
que na banda larga de alto débito a ZON apresenta quotas de mercado consistentemente 
superiores a 68 por cento, o que, na sua opinião, evidencia o seu domínio neste segmento 
de mercado e torna incompreensível a regulação que a ANACOM pretende criar sobre o 
Grupo PT. 

O Grupo PT argumenta com o seguinte “exercício”: excluindo as chamadas “zonas 
remotas” ou “zonas rurais” (onde estão a ser instaladas NRA fortemente subsidiadas com 
fundos públicos) e os 17 concelhos onde a ANACOM se propõe não impor o acesso virtual 
à fibra ótica, o país pode dividir-se, no que se refere às NRA, em: (i) zonas onde só há rede 
de distribuição por cabo com DOCSIS 3.0, (ii) zonas onde, além de haver NRA de rede de 
distribuição por cabo, o Grupo PT já instalou rede de fibra ótica e (iii) zonas sem qualquer 
NRA.  

Alega o Grupo PT que, se investir nas primeiras daquelas zonas, ficará sujeita a facultar 
acesso virtual à fibra ótica, incluindo ao operador de rede de distribuição por cabo (que, na 
sua opinião, seria provavelmente o seu primeiro e mais direto beneficiário), o que constitui 
um forte desincentivo ao investimento em fibra ótica, deixando assim estas zonas 
entregues à predominância da rede de distribuição por cabo e, consequentemente, ao 
domínio da ZON. 

Quanto às segundas zonas, segundo o Grupo PT, apesar de ter aí instalado fibra ótica, é 
a rede de distribuição por cabo que predomina, pelo que, também neste caso, será o 
operador de cabo que, recorrendo ao acesso virtual à fibra ótica do Grupo PT, irá beneficiar 
dos investimentos realizados pelo seu principal desafiador.  

Já as zonas sem qualquer NRA, considera o Grupo PT que tão-pouco irão atrair 
investimentos dos operadores em fibra ótica, nomeadamente do Grupo PT, que teria de o 
partilhar com os seus concorrentes. 

Segundo o Grupo PT, [IIC]                                                                   . 
. . 
                                                                    [FIC]. De igual forma, refere o Grupo PT que a 
manter-se a posição da ANACOM, [IIC]                            .  
. . 

                                                           
47 Na página 85 do SPD. 
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. . 
                                                                                                           [FIC]. 

Na opinião do Grupo PT, na perspetiva da ANACOM, caso não existissem 
constrangimentos técnicos à sua implementação, a imposição de uma obrigação de 
desagregação física do lacete local de fibra ótica da sua rede seria plenamente justificada 
no mercado nacional.  

O Grupo PT manifesta a sua discordância relativamente a esta solução, a qual considera 
ser desproporcional e irrazoável face às especificidades do mercado nacional e ao facto 
de não ser o Grupo PT, mas sim a ZON que detém posição dominante no mercado do alto 
débito. 

De qualquer modo, caso a ANACOM venha a manter a sua posição na decisão final, o 
Grupo PT defende que deverá ser clarificado que o acesso físico à fibra ótica não será 
imposto nos concelhos que vierem a ser isentos da obrigação de acesso virtual. O Grupo 
PT nota que este aspecto não está clarificado no SPD, o que julga que corresponderá a 
um lapso.  

A Oni saúda como muito positiva a imposição do acesso desagregado à fibra ótica da PTC 
e considera esta obrigação fundamental para garantir a concorrência nos mercados de 
retalho por parte dos operadores alternativos, entendendo que a mesma só peca por tardia, 
face à publicação em 20 de setembro de 2010 da Recomendação da CE sobre NRA. 

Entendimento da ANACOM 

Ao longo da sua argumentação, o Grupo PT comete de forma repetida duas incorreções 
que convirá clarificar: 

(a) Não foi efetuada qualquer segmentação do mercado grossista de acesso à rede em 
função da velocidade do serviço de banda larga ou do tipo de serviços prestados sobre 
o acesso e, consequentemente, não é correta a afirmação de que existe algum 
operador com PMS no mercado do alto débito ou no serviço de triple play. Aliás, ainda 
que fosse definido tal mercado, a própria PTC admitiu então, inclusivamente na 
comunicação social, que a Meo seria líder no triple play. Verificou-se nomeadamente 
que o mercado grossista de acesso à rede compreende toda e qualquer infraestrutura 
de suporte (cobre, cabo e fibra ótica). Os motivos para a não existência de uma 
segmentação do mercado em questão estão já plenamente apresentados na análise 
de mercado e também explicitados nas secções anteriores.  

(b) O único operador que possui PMS no mercado 4 é o próprio Grupo PT, não se 
partilhando do entendimento do Grupo PT de que, ao invés de ser dominante, é o 
operador desafiador no mercado e se refira à ZON como um operador dominante ou 
incumbente. Se não bastassem os argumentos apresentados pela ANACOM no 
âmbito da análise de mercados, poder-se-ia ainda considerar que todos os operadores 
alternativos que se pronunciaram no âmbito desta análise concordaram com o 
entendimento desta Autoridade relativamente à posição de dominância detida pelo 
Grupo PT. Considere-se, a título de exemplo, o comentário apresentado pela Oni que 
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refere que a obrigação de acesso à fibra ótica da PTC é fundamental para garantir a 
concorrência nos mercados de retalho por parte dos operadores alternativos. Se, 
conforme defende o Grupo PT, a ZON fosse verdadeiramente o operador dominante 
é evidente que os restantes operadores alternativos teriam todos os incentivos para 
manifestarem a mesma posição. Isto sem prejuízo para se ter em devida conta a 
cobertura da rede da ZON no contexto da ponderação da imposição da obrigação de 
acesso à fibra ótica. 

Em linha com o entendimento do Grupo PT de que, uma vez que as redes de fibra ótica e 
as redes de distribuição por cabo estão incluídas no mesmo mercado, é totalmente 
irrelevante (nomeadamente para a imposição da obrigação de acesso) a consideração da 
abrangência das redes de fibra ótica dos operadores alternativos ao Grupo PT, dado que 
as redes NRA suportadas em redes de distribuição por cabo têm uma abrangência muito 
superior à rede de fibra ótica do Grupo PT, esta Autoridade irá analisar as áreas onde não 
impõe o acesso à fibra independentemente do tipo de NRA presente. Note-se que, 
conforme indicado na análise de mercado, a Recomendação da CE sobre NRA prevê que 
“as ARN poderão abster-se de impor o acesso desagregado ao lacete de fibra ótica em 
zonas geográficas onde é provável que a presença de várias infraestruturas alternativas, 
como as redes FTTH e/ou o cabo, em combinação com ofertas competitivas de acesso 
baseadas na desagregação, conduza a uma concorrência efectiva a jusante”.  

Não é clara a razão pela qual o Grupo PT refere que a ZON seria a principal beneficiada 
pelo eventual investimento do Grupo PT em (i) zonas onde só há rede distribuição por cabo 
com DOCSIS 3.0 e (ii) em zonas onde, para além de haver rede de distribuição por cabo o 
Grupo PT já instalou rede de fibra ótica. Nas zonas onde atualmente existe rede de 
distribuição por cabo e caso a PTC investisse em rede de fibra ótica e estivesse obrigada 
a facultar acesso virtual à fibra ótica a essa rede não se identificam incentivos relevantes 
para a ZON passar a utilizar a rede do Grupo PT tendo já disponível uma rede própria 
nessas zonas. 

A mesma questão se coloca nas áreas em que ambas as redes estão já disponíveis, não 
se vendo por que razão, caso o acesso em cabo seja substituto do acesso em fibra ótica, 
a ZON utilizaria a rede de fibra ótica do Grupo PT em detrimento da rentabilização que 
poderá fazer do investimento que já realizou na sua própria rede. 

De qualquer forma, é matéria que se reanalisa no novo SPD, tendo em conta as evoluções 
mais recentes. 

Exceção da imposição da obrigação nos 17 concelhos 

Pelos motivos atrás apresentados e para que o princípio da previsibilidade e coerência 
regulatória seja respeitado no exercício seguido pela ANACOM no SPD, o Grupo PT 
propõe alguns ajustamentos à metodologia usada por esta Autoridade para identificar os 
17 concelhos excecionados da obrigação de acesso virtual à fibra ótica.  

Sobre o exercício seguido pela ANACOM no SPD, o Grupo PT entende que não surgem 
suficientemente evidenciadas no SPD as razões que levaram a ANACOM a adotar alguns 
dos critérios da sua análise, nomeadamente, (i) a percentagem de 15 por cento de 
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cobertura de alojamentos familiares clássicos com rede de fibra ótica por parte dos 
operadores alternativos, (ii) o critério do número de famílias e (iii) o critério da densidade 
populacional. 

Quanto ao primeiro critério, o Grupo PT questiona a escolha da percentagem de 15 por 
cento de alojamentos cablados em fibra ótica, bem como o motivo para a alteração da 
percentagem mínima de cablagem em fibra ótica num concelho de 10 por cento para 15 
por cento. 

Quanto aos dois últimos critérios (número de famílias e densidade populacional), a crítica 
do Grupo PT prende-se, sobretudo, com o facto de, na sua opinião, a ANACOM não 
fundamentar adequadamente no SPD a escolha das respetivas métricas. 

Considera o Grupo PT que, para efeitos da obrigação de acesso à fibra ótica, a ponderação 
da infraestrutura de cabo foi secundarizada no exercício da ANACOM face à ponderação 
da rede de fibra ótica, o que, no seu entender, torna a abordagem proposta claramente 
insuficiente, na medida em que desconsidera e secundariza, sem razão atendível, as NRA 
de cabo. 

Defende o Grupo PT que, atendendo a que este SPD é motivado pela emergência das 
redes de alto débito – e considerando que quer a infraestrutura de cabo quer a 
infraestrutura de fibra ótica são capazes de prestar os mesmos serviços, como é 
reconhecido pelo regulador – os critérios para a regulamentação segmentada não podiam 
estar focados na fibra ótica, mas sim na expressão das NRA (cabo e fibra ótica) ao longo 
do território. 

Assim, é entendimento do Grupo PT que nos concelhos em que as redes de cabo de alto 
débito tenham uma presença significativa não há nenhuma justificação para impor um 
acesso à fibra ótica da PTC. 

Considera assim o Grupo PT que o exercício seguido pela ANACOM na segmentação da 
obrigação de acesso à fibra ótica padece de quatro deficiências fundamentais: 

- Trata-se de um exercício inconsistente com as conclusões da ANACOM a propósito 
do mercado retalhista e, especialmente, grossista de acesso à rede, em que as 
infraestruturas de cabo e de fibra ótica foram consideradas como fazendo parte do 
mesmo mercado. Nesta medida, no entender do Grupo PT, não há razões para que 
o exercício esteja focado na fibra ótica, quando a infraestrutura de cabo de alto 
débito é um produto substituto. 

- A ANACOM concluiu no SPD que quer a rede de cabo quer a rede de fibra ótica 
apresentam problemas técnicos em termos de possibilidade de desagregação 
física, pelo que, neste contexto, não compreende o Grupo PT o enfoque do 
regulador nas redes de fibra ótica ao propor, desde já, a obrigação de desagregação 
física do lacete de fibra ótica no mercado 4, deixando de lado a rede de distribuição 
por cabo. 
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- A abordagem da ANACOM traduz-se numa violação do princípio da neutralidade 
tecnológica, na medida em que, no entender do Grupo PT, a ANACOM centraliza a 
sua análise na existência de infraestruturas alternativas de fibra ótica em 
determinadas zonas geográficas, secundarizando a rede de cabo de alto débito. No 
entender do Grupo PT, a única forma de garantir o respeito por este princípio seria 
definir os critérios de segmentação ponderando, de forma equiparada e neutral, a 
existência de NRA (fibra ótica e cabo) em determinadas zonas geográficas, e não, 
como a ANACOM propõe, definir que o critério fundamental para a não imposição 
da obrigação de acesso é a existência de infraestruturas de fibra ótica alternativas, 
desvalorizando, assim, as situações em que o cabo é a infraestrutura com maior 
expressão. 

- Mesmo à luz da Recomendação da CE sobre NRA, considera o Grupo PT que não 
há nenhuma razão para que a rede de cabo de alto débito seja desconsiderada 
nesta matéria.  

O Grupo PT apresenta, em linha com os argumentos suprarreferidos, uma proposta de 
ajustamento ao exercício da ANACOM que, no seu entender é objetivamente 
fundamentada e permite aproximar a abordagem do regulador ao quadro regulatório 
definido para as NRA em fevereiro de 2009, procurando, assim, respeitar o princípio da 
previsibilidade e coerência regulatória. 

O exercício apresentado pelo Grupo PT toma como base [IIC]                                     . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                                                             . 

. . 

. . 

. . 

. . 
                                                                                                                            .  

. . 

. . 
                                                                  . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 
                                                [FIC]. 

A Oni considera que a definição de um limiar de decisão de 15 por cento para a seleção 
de concelhos a excluir é arbitrária e carece de justificação de um ponto de vista de análise 
de concorrência a nível do mercado grossista. Destaca a Oni que a cobertura de onze 
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concelhos (dos 17) por fibra ótica de operadores alternativos varia entre 15 por cento e 53 
por cento sendo para o conjunto de 36 por cento, e a cobertura global por fibra ótica 
alternativa nos restantes 6 concelhos é, atualmente, de 1 por cento. Na sua opinião, estes 
valores de cobertura não garantem a existência de uma oferta grossista de acesso a fibra 
ótica efetivamente alternativa no caso de a PTC não a pretender disponibilizar 
comercialmente, mesmo que os operadores alternativos estivessem dispostos a criar uma 
oferta grossista de acesso à sua fibra ótica. Assinala, ainda, que a cobertura em fibra ótica 
alternativa deverá estar focada em zonas residenciais, pelo que na ausência de uma oferta 
regulada de acesso a fibra ótica da PTC é muito provável que não existam infraestruturas 
de fibra ótica alternativas para endereçamento de clientes empresariais nestas áreas. 

Por outro lado, entende a Oni que a existência de redes de cabo não garante uma 
alternativa grossista à fibra ótica dadas as significativas diferenças tecnológicas e as 
dificuldades de implementação do acesso desagregado ao cabo. Alega ainda que não 
existem atualmente, de forma sistemática, ofertas grossistas comerciais alternativas nem 
em fibra ótica nem em cabo, pelo que na ausência de regulação do acesso à fibra ótica da 
PTC será impossível a alguns operadores endereçarem efetivamente estas áreas 
geográficas. 

Assim, a Oni manifesta a seu total desacordo com a exclusão dos referidos 17 concelhos 
da obrigação de acesso à fibra ótica imposta à PTC. 

A Optimus refere discordar da abordagem adotada pela ANACOM no âmbito da 
segmentação geográfica das obrigações impostas, indicando que esta assenta em 
pressupostos incorretos e numa metodologia inadequada. 

Considera a Optimus que a utilização dos concelhos como unidade de análise não tem 
qualquer aderência aos princípios aplicados nos modelos de investimento utilizados pelos 
prestadores na decisão de desenvolvimento de infraestrutura de rede. A este respeito, 
refere a Optimus que os concelhos são unidades geográficas muito abrangentes que 
encerram em si um grau de heterogeneidade muito elevado, e em particular nos 
indicadores utilizados pela ANACOM para a análise de sensibilidade dos concelhos, 
nomeadamente a densidade populacional, o índice de urbanização, o rendimento per 
capita, o número de famílias e, ainda, as quotas de mercado dos diferentes operadores. 

Para evidenciar estas alegadas diferenças a Optimus utiliza figuras que apresentam as 
diferenças de alguns dos indicadores mencionados entre os concelhos considerados pela 
ANACOM para aferição da segmentação geográfica, tendo por base a unidade 
“subsecções”, conforme definido pelo INE. De acordo com a Optimus, essas figuras 
ilustram a heterogeneidade demográfica e urbanística existente nos concelhos em questão. 
A Optimus concluiu que existe uma significativa heterogeneidade na distribuição urbana e 
populacional dos diferentes concelhos analisados, referindo que, na grande maioria das 
subsecções dos diferentes concelhos, a densidade urbana e populacional encontra-se 
abaixo da média subtraída de metade do desvio padrão dos valores registados nas 
diferentes secções dos 17 concelhos. 

Refere a Optimus que existe um conjunto de subsecções muito reduzido que apresenta 
valores consideravelmente acima da média observada para estes concelhos, que 
representam, mesmo assim, um universo muito alargado face às áreas em que houve 
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investimento por parte dos prestadores alternativos e que, na esmagadora maioria dos 
casos, nele se encontram incluídas, conforme a ANACOM poderá confirmar pela 
informação remetida no passado.  

Considera a Optimus que a abordagem seguida pela ANACOM encerra um potencial risco 
de exclusão de amplas áreas geográficas não concorrenciais em que o operador histórico 
tem PMS e que, desse modo, ficarão privadas de um ambiente concorrencial regulado e, 
consequentemente, da diversidade de escolha de serviços. 

É neste sentido que a Optimus utiliza um excerto da análise do mercado 548, referindo que 
faz suas as palavras da ANACOM: “Uma outra possibilidade, uma unidade geográfica mais 
abrangente, como o concelho, seria sempre uma pior solução, pois conduziria a uma 
análise menos precisa e fina das (diferentes) condições concorrenciais, notando-se, por 
exemplo, que é comum, nomeadamente no caso das redes de cabo, haver cobertura de 
rede na sede dos concelhos e não na totalidade do concelho.”  

Indica a Optimus que não compreende como é que esta conclusão pode ser retirada para 
as redes de cabo e não para as redes de fibra ótica, na medida em que existem fortes 
semelhanças no método de identificação de áreas para investimento. A este respeito a 
Optimus menciona que as semelhanças entre metodologias de investimento são maiores 
entre as redes de cabo e as de fibra ótica do que entre esta última e as redes de cobre, 
cuja área de abrangência é manifestamente mais próxima da área de um concelho. 

Indica também a Optimus que a ANACOM não identifica quaisquer pressupostos teóricos 
que sustentem a utilização de uma percentagem específica mínima de 15 por cento de 
cobertura de rede para identificação de concelhos com características comuns no que 
respeita a investimento em redes alternativas e potencial ambiente concorrencial. A este 
respeito questiona o porquê da utilização do valor concreto de 15 por cento e não 16 por 
cento, ou 20 por cento, ou 30 por cento e refere que o documento em consulta pública não 
desenvolve qualquer justificação para a definição deste valor, o que considera revelar uma 
total e preocupante arbitrariedade na sua escolha. 

Adicionalmente, refere a Optimus ser incompreensível o raciocínio que a ANACOM formula 
com base no conceito de casas passadas. Menciona explicitamente a Optimus que não se 
compreende como é que a ANACOM considera que o facto de um concelho ter, por 
exemplo, 20 por cento de cobertura por uma dada rede de fibra ótica, torna mais provável 
que o remanescente do concelho seja passado (ou uma qualquer outra percentagem 
adicional relevante). Neste contexto indica a Optimus que a existência de uma casa 
passada apenas indicia a existência de um custo afundado e que a lógica de que, pelo 
facto de já se ter incorrido num determinado investimento, independentemente do retorno 
obtido (o qual refere ser dado, não pela percentagem de casas passadas no concelho, mas 
pela penetração de clientes ativos nas casas passadas pelo operador), cria uma dinâmica 
de investimento adicional noutras áreas, é absolutamente irracional. 

Considera a Optimus que o ciclo virtuoso de investimento a que a ANACOM alude apenas 
pode ser desencadeado quando existir uma determinada penetração de clientes ativos nas 

                                                           
48 Página 158 do documento de consulta. 
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casas já passadas, o que é independente de investimentos adicionais em maior cobertura 
de rede.  

Conclui assim a Optimus que uma casa passada não dá qualquer retorno ao investimento 
realizado, considerando que esse retorno só é obtido quando se ativam clientes na rede 
instalada e referindo que o modelo da ANACOM ignora totalmente esse aspecto central. 

Assim, considera a Optimus que, independentemente da percentagem assumida pelo 
regulador como o ponto a partir do qual existirá uma massificação do investimento num 
dado concelho, a análise da ANACOM em nada pode sustentar que os concelhos em causa 
estão à beira de uma instalação massiva de rede de fibra ótica. É opinião da Optimus que, 
na abordagem dinâmica do investimento em concelhos ainda não abrangidos por redes de 
fibra ótica de prestadores alternativos, a ANACOM não considera um conjunto de fatores 
que condiciona fortemente o desenvolvimento de redes em novas áreas. A Optimus indica 
nomeadamente que a análise prospetiva limita-se a comparações estatísticas que não 
incorporam qualquer informação de evolução do contexto, minando significativamente a 
sua efetividade.  

Refere também a Optimus que o investimento inicial em redes de fibra ótica por parte dos 
operadores alternativos deu-se num contexto que hoje não se verifica, designadamente em 
condições sociais, económicas e de investimento muito distintas das existentes atualmente 
e num cenário de competitividade da ORALL em que as oportunidades de migração de 
clientes suportados em pares de cobre (ADSL) para fibra ótica eram manifestamente 
superiores às atuais (relevando novamente que a PTC e a ZON têm uma base de clientes 
já instalada que lhes confere uma vantagem inigualável). 

Adicionalmente, a Optimus destaca que a grande maioria do seu investimento foi efetuado 
num contexto em que era o primeiro entrante. Neste contexto, alega a Optimus que nos 
concelhos em que a ANACOM considera ser claramente provável que a Optimus (ou a 
Vodafone) venha a investir em rede de fibra ótica já existem dois operadores de NRA 
instalados. 

Menciona a Optimus que, tal como a ANACOM refere na análise do controlo da 
infraestrutura difícil de duplicar, a inércia dos clientes, os custos de mudança associados à 
migração entre operadores e, ainda, as práticas de fidelização do mercado, são elementos 
que favorecem qualquer primeiro entrante, pelo que não percebe a coerência da avaliação 
aí efetuada pela ANACOM com a teoria desenvolvida posteriormente. 

Conclui assim a Optimus que o desincentivo ao investimento em redes alternativas não 
decorre da imposição de medidas regulatórias ao prestador com PMS a nível das 
infraestruturas de suporte (condutas e postes), mas sim das condições macroeconómicas 
e de mercado, considerando totalmente desajustado o entendimento da ANACOM de que 
os operadores alternativos irão estender rápida e progressivamente a cobertura das suas 
redes de fibra ótica em concelhos ou áreas específicas onde até à data ainda não tenha 
existido investimento. 

A Optimus considera também que a proposta de atuação da ANACOM encerra uma total 
imprevisibilidade. A este respeito indica não conseguir descortinar no documento em 
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consulta qual a real abrangência da obrigação de desagregação virtual de fibra ótica. Em 
particular a Optimus questiona: 

- Qual é o número de casas passadas que estão hoje cobertas pela rede de fibra 
ótica do Grupo PT nos concelhos abrangidos pela obrigação de partilha de rede e 
que serão, de acordo com a proposta da ANACOM, abertas à concorrência? 

- Até que ponto é que esse volume é suficiente para que os custos fixos associados 
a eventuais alterações de rede, necessárias à preparação da rede de fibra ótica da 
PTC para ser partilhada, sejam diluídos de modo a não inviabilizar economicamente 
a oferta e, por consequência, tornar irrelevante a obrigação imposta? 

- Existe uma análise de custo/benefício que permita ao regulador ter algum grau de 
certeza sobre a racionalidade económica da restrição que está a impor?  

Atendendo aos argumentos apresentados, a Optimus considera que não existe qualquer 
fundamento para que as obrigações de acesso não sejam aplicadas a nível nacional, sem 
a exclusão de quaisquer áreas geográficas, sejam concelhos ou outras. 

A Vodafone considera que os pressupostos que fundamentam a exceção de 17 concelhos 
da obrigação de desagregação da fibra ótica estão incorretamente analisados, 
nomeadamente pela omissão de consideração de vários factos relevantes e pela incorreta 
aplicação dos instrumentos jurídicos em vigor.  

A Vodafone menciona que a ANACOM indica ter considerado a Recomendação da CE 
sobre NRA na análise da justificação da não imposição de acesso à fibra ótica. A este 
respeito, transcreve a seguinte passagem do SPD: “Como referido, a Recomendação da 
CE sobre NRA prevê que ‘em circunstâncias excepcionais, as ARN poderão abster-se de 
impor o acesso desagregado ao lacete de fibra ótica em zonas geográficas onde é provável 
que a presença de várias infra-estruturas alternativas, como as redes FTTH e/ou o cabo, 
em combinação com ofertas competitivas de acesso baseadas na desagregação, conduza 
a uma concorrência efectiva a jusante’”. 

Considera porém a Vodafone que a ANACOM não apresentou dados que permitam 
concluir pela existência de infraestruturas alternativas e pela existência de ofertas 
competitivas de acesso baseadas na desagregação ou pela existência de concorrência 
efetiva a jusante decorrente daquelas infraestruturas, porque as mesmas não existem na 
totalidade dos concelhos. A Vodafone refere que, sendo a quota do Grupo PT, no mercado 
retalhista de acesso à rede, apenas inferior a 40 por cento em 4 concelhos (embora 
superior a 35 por cento) considera que não existe concorrência nos 11 concelhos 
identificados pela ANACOM.  
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Adicionalmente, a Vodafone releva que, na sua opinião, um duopólio (e.g., PTC e ZON) 
não está abrangido pela referência da Recomendação atrás referida dado que assenta na 
existência de apenas uma (e não várias) infraestrutura alternativa49.  

A Vodafone considera também que a utilização das percentagens de alojamentos cablados 
nos 11 concelhos em questão é deturpadora da realidade e inadequada uma vez que não 
assenta nos clientes angariados dos operadores mas tão-somente na cobertura dos 
alojamentos familiares. 

Alega a Vodafone que a análise do investimento realizado pelos operadores (considerando 
os alojamentos cobertos) não reflete os resultados práticos e o retorno desse investimento. 
Considera a Vodafone que a angariação de clientes por parte dos operadores deverá ser 
o ponto fulcral da análise a levar a cabo pela ANACOM, uma vez que poderá ser 
potenciadora da concorrência, não obstante tal poder vir a verificar-se apenas num futuro 
longínquo.  

A este respeito, a Vodafone menciona que a disparidade, entre operadores, de 
percentagens de clientes angariados em função das casas passadas em fibra ótica ilustra 
as diferentes economias de escala, gama e experiência que beneficiam o operador 
histórico em detrimento dos operadores alternativos50. Considera a Vodafone que este facto 
não deve ser descurado na análise de mercado, relevando a título de exemplo que [IIC]  . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                              [FIC]. Alega a Vodafone que, caso sejam usadas as quotas de mercado 
em função dos clientes, a realidade será substancialmente diferente da apresentada no 
SPD. 

Defende a Vodafone que a análise apresentada no SPD é ainda mais incorreta e incoerente 
na sua fundamentação relativamente aos 6 concelhos que a ANACOM considerou que 
justificariam, a curto e médio prazo, o investimento dos operadores alternativos em redes 
de fibra ótica. A este respeito a Vodafone destaca que, nesses concelhos, nem sequer 
existe fibra ótica dos operadores alternativos que tenha qualquer representatividade51.  

A Vodafone alega que a análise da ANACOM assentou numa perspetiva de investimento 
futuro por parte dos operadores alternativos nesses 6 concelhos, negligenciando, na sua 
opinião, que quando considera a possibilidade de excecionar a obrigação da oferta de 

                                                           
49 Refere também sobre esta questão que não pode esta situação de duopólio subsumir-se ao conceito da 
Recomendação sobre “a presença de infraestruturas alternativas” presumindo a Vodafone que não será esta 
concorrência que a ANACOM pretenderá para o mercado fixo. 
50 A este respeito a Vodafone alega que o grande volume de procura interna (decorrente do facto de o Grupo 
PT ser composto por empresas verticalmente integradas, com presença no mercado grossista e retalhista, que 
recorrem à sua infraestrutura de rede para prestar serviços no retalho e para suportar os serviços de 
comunicações eletrónicas do grupo) permite ao Grupo PT beneficiar de largas economias de escala e investir 
no desenvolvimento das suas redes com um grau de risco inferior ao dos seus concorrentes. 
51 Refere a Vodafone que uma quota de mercado de 1 por cento, para um conjunto de operadores é 
completamente irrelevante, sobretudo num mercado que gera, a quem delas consiga auferir, elevadas 
economias de escala, de gama e de experiência que alteram a representatividade e o nível de competitividade 
das empresas muito além do que expressam as quotas de mercado dos operadores. 
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acesso desagregado ao lacete de fibra ótica, a CE se refere à efetiva presença de várias 
infraestruturas alternativas e não à possibilidade da sua presença no futuro. A Vodafone 
volta a concluir assim que a aplicação da Recomendação da CE sobre NRA não foi 
corretamente acomodada52.  

Refere a Vodafone que, não obstante as ARN deverem analisar o mercado de forma 
prospetiva, apenas há enquadramento regulamentar para excecionar o acesso à fibra ótica 
caso existam áreas concretas onde a presença de infraestruturas alternativas que 
conduzam a uma concorrência efetiva a jusante seja uma realidade. 

Mencionado que os operadores alternativos, no seu conjunto, apenas detêm 1 por cento 
dos alojamentos cablados nesses 6 concelhos, não considerando o acesso à rede de cabo 
uma alternativa para que os operadores alternativos prestem os seus serviços, referindo 
não existirem ofertas de acesso com base na desagregação do cobre suficientemente 
competitivas53 e alegando não ser possível o acesso à fibra ótica da PTC, conclui a 
Vodafone que não existe qualquer racional para que se conclua que nestes 6 concelhos 
virá a existir concorrência efetiva a jusante, mesmo que o horizonte temporal da análise 
extravase, em muito, o período que medeia as análises de mercado. 

Assim, a Vodafone considera existir um manifesto erro de apreciação na fundamentação 
apresentada pela ANACOM que efetua uma leitura substancialmente diferente da 
constante da Recomendação em questão e com resultados práticos diametralmente 
opostos, que é a probabilidade (i) de haver presença de infraestruturas no futuro e (ii) que 
essa presença conduza a uma concorrência efetiva a jusante. 

Considera ainda a Vodafone que, no que respeita aos 11 concelhos onde os operadores 
alternativos já possuem uma cobertura de pelo menos 15 por cento dos alojamentos, 
existindo concorrência, esta estará localizada apenas ao nível de bairros ou ruas, 
concluindo a Vodafone que a granularidade da análise efetuada pela ANACOM terá que 
ser reduzida. 

A Vodafone salienta que a CE considera que “(i) operadores com quotas de mercado 
inferiores a 25% dificilmente virão a ter PMS e que (ii) deverá ser considerada preocupante 
a existência de PMS em operadores com mais de 40% de quota de mercado”. Indica 
também a este respeito, que estas questões estão omissas no SPD e que a ANACOM 
apenas poderia ter concluído pela existência de concorrência caso não existisse(m) 
operador(es) com PMS num determinado bairro/rua/concelho, o que não parece ocorrer 
caso seja analisada a informação disponibilizada no SPD. 

                                                           
52 Nos termos daquela Recomendação, “se o operador com PMS instalar uma rede FTTH, as ARN devem, em 
princípio, tornar obrigatória a oferta de acesso desagregado ao lacete de fibra ótica. Qualquer exceção apenas 
poderá ser justificada em zonas geográficas em que a presença de várias infraestruturas alternativas, como 
redes FTTH e/ou de cabo, em combinação com ofertas de acesso competitivas, pode resultar numa 
concorrência efetiva a jusante.” (…) “Nos casos em que não se possa concluir que as diferentes condições de 
concorrência justificam a definição de mercados geográficos subnacionais, poderá, no entanto, ser adequado 
que as ARN respondam à existência de condições de concorrência divergentes entre as diferentes zonas de 
um mercado geograficamente definido, por exemplo devido à presença de várias infraestruturas alternativas 
ou de operadores que utilizam infraestruturas alheias, impondo remédios e produtos de acesso diferenciados.” 
53 A Vodafone menciona que esta consideração sai reforçada pelo facto de os acessos em cobre não serem 
substitutos dos acessos em fibra ótica, indicando que irá analisar esta questão posteriormente. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA – 64/131 

 

Alega também a Vodafone que, estando a rede fechada aos operadores alternativos e 
tendo estes a necessidade de incorrer em elevados investimentos financeiros – cuja 
realização é naturalmente dificultada no atual contexto –, é possível antecipar o reforço da 
posição dominante da PTC no mercado fixo, sendo previsível que os operadores 
alternativos venham, inclusive, a perder os clientes das áreas onde já investiram dado que 
o poder crescentemente acentuado que a PTC terá na globalidade do negócio de fibra ótica 
permitirá a este operador pressionar as condições de oferta dos operadores alternativos 
nas áreas onde estes investiram e anular a sua concorrência. 

Conclui assim a Vodafone que a exclusão dos 17 concelhos da obrigação de acesso à fibra 
ótica do Grupo PT é contrária aos objetivos de regulação da ANACOM54. Considera a 
Vodafone que, de acordo com os objetivos de regulação, seria suposto que fosse uma 
prioridade da ANACOM a imposição, manutenção ou alteração de obrigações que 
promovessem a concorrência onde a mesma não existe, incluindo no mercado grossista 
de acesso à rede nos 17 concelhos excecionados. A este respeito a Vodafone menciona 
que a imposição de obrigações, não só garantiria a presença de ofertas alternativas no 
mercado, como resultaria em benefícios para os utilizadores finais ao promover o seu bem-
estar e o desenvolvimento das regiões e do país como um todo.  

A Vodafone menciona ainda que a própria ANACOM releva a importância da obrigação de 
acesso quando refere que um dos fatores que levou à redução de quota de mercado (e 
ausência de PMS) do Grupo PT no retalho foi o fornecimento de acesso desagregado ao 
lacete local. 

A Vodafone refere que, não sendo os acessos em cobre substitutos dos acessos em fibra 
ótica (indicando que a ANACOM concorda com esta consideração), a não imposição de 
obrigações de acesso à fibra ótica em 17 concelhos traduz-se, no entender da Vodafone, 
na inexistência de condições que promovam a concorrência, pelo que considera que a 
ANACOM não está a agir de acordo com os objetivos de regulação a que está sujeito55. 
Prosseguindo ainda esta linha de argumentação, defende a Vodafone que, não sendo os 
acessos em cobre substitutos dos acessos em fibra ótica, não podem existir áreas em que 
a rede de fibra ótica não é aberta aos operadores alternativos dado que, na prática, tal 
significa que os operadores não terão qualquer infraestrutura de acesso à rede56.  

A Vodafone menciona ainda que a rede de cabo não é considerada pelos operadores 
alternativos como alternativa de acesso à rede – dadas as dificuldades técnicas de tal 
processo – pelo que a sua abertura não é solução equacionável. E que os acessos em 

                                                           
54 A Vodafone faz referência ao artigo 5.º da LCE, nomeadamente: (i) à promoção da concorrência na oferta 
de redes e serviços de comunicações eletrónicas; e (ii) à defesa dos interesses dos cidadãos. 
55 Antecipa a Vodafone que apenas nos locais onde os operadores alternativos já investiram em fibra ótica, os 
consumidores finais terão ofertas inovadoras e com preços competitivos (e recorda a este respeito que a 
ANACOM referiu que o preço das ofertas retalhistas nos concelhos sem fibra ótica dos operadores alternativos 
são, pelo menos, 23 por cento superiores aos preços das ofertas retalhistas dos concelhos em que existe fibra 
ótica dos operadores alternativos). 
56 Segundo a Vodafone, sendo a oferta de serviços de televisão o principal impulsionador da concorrência, 
inovação e diferenciação, o acesso grossista à fibra ótica é essencial. Sobre este ponto a Vodafone refere que 
o acesso à rede de cobre não é relevante dado que esta tecnologia apresenta limitações na prestação do 
referido serviço e, como a própria ANACOM refere, existe uma procura acrescida pelos acessos em fibra ótica 
face aos acessos em cobre, verificando-se a substituibilidade num sentido: dos acessos em cobre para os 
acessos em fibra ótica. 
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cobre têm as limitações que o próprio regulador refere não sendo, assim, substitutos dos 
acessos em fibra ótica. 

Considera a Vodafone que, no limite, a obrigação de acesso à rede de fibra ótica do Grupo 
PT só poderia ser excluída de áreas onde os operadores alternativos tivessem investido 
significativamente em fibra ótica tendo alcançado uma quota de mercado individual 
superior a, pelo menos, 50 por cento. Sobre esta questão, acrescenta que, caso, este 
entendimento não seja seguido, não existem a seu ver obrigações impostas no mercado 4 
que sejam soluções de acesso à rede. 

A Vodafone considera que, assentando a regulação das NRA nas conclusões das análises 
de mercado e na identificação de PMS, não existe enquadramento legal ou regulatório 
(“nem nacional, nem europeu”) que permita à ANACOM excluir os referidos 17 concelhos 
da obrigação de acesso em fibra ótica à rede do Grupo PT. 

Defende a Vodafone que, ainda que a abordagem regulatória da CE não seja a de 
excecionar as zonas de provável investimento em infraestruturas, é de fundamental 
importância a perceção que a “probabilidade de investimento” não depende 
exclusivamente da consideração de uma série de variáveis relacionadas com custos de 
desenvolvimento de rede, mas igualmente de outros fatores, que não são considerados 
pela ANACOM no SPD e que se prendem com a rentabilidade e disponibilidade financeira 
e a racionalidade do investimento. Considera a Vodafone que a omissão destas questões 
do SPD determina a sua invalidade. A Vodafone identifica estas questões e efetua uma 
análise das mesmas, nos seguintes termos: 

- Contexto Económico. 

Face às circunstâncias atuais da economia Portuguesa, não estão reunidas, na 
perspetiva da Vodafone, os fatores de atração de investimento suficientes para 
assegurar nos próximos anos um desenvolvimento de redes de fibra alternativas à 
escala do observado entre 2008 e 2011, ainda que as condições concorrenciais e 
do mercado de comunicações eletrónicas o permitissem. 

Segundo a Vodafone, a própria capacidade dos agentes económicos que operam 
em Portugal para se financiarem ficou seriamente comprometida, dadas as 
condicionantes da economia Portuguesa. Deste modo, segundo aquele operador, 
a taxa de retorno de qualquer investimento fica seriamente afetada e os agentes 
privados ficam limitados na prossecução de projetos de capital intensivo, não sendo 
a realidade de 2008-2011 uma boa aproximação da capacidade de investimento 
nos anos vindouros. 

Assim, não obstante as orientações da CE referirem que, no âmbito da análise ao 
desenvolvimento razoavelmente previsível até à próxima análise de mercado, as 
ARN devem tomar em consideração dados anteriores, a Vodafone defende que tal 
não é aplicável no atual contexto macroeconómico, fazendo com que o passado 
não seja preditor do futuro e, deste modo, considera indefensável a conclusão sobre 
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a probabilidade de investimento avançada pela ANACOM e, muito mais, a 
referência ao “curto e médio” prazo57.  

Com base no exposto, a Vodafone conclui que os operadores alternativos não terão 
declarado à ANACOM que preveem manter o investimento em fibra ótica em níveis 
semelhantes aos anteriores pelo que não parecem existir factos que comprovem a 
correção da análise do regulador quanto à manutenção dos investimentos dos 
operadores alternativos. 

Por fim, a Vodafone releva dois factos sobre o investimento já realizado pela 
Vodafone e pela Optimus58 na determinação da atratividade do investimento em 
fibra ótica: 

o Informa que anunciou, e cumpriu, o investimento em FTTH como teste à 
estrutura económica do investimento de forma isolada em fibra ótica, uma 
vez que defende o investimento partilhado como única forma para assegurar 
uma cobertura alargada e um nível de concorrência saudável. Como tal, 
refere não poder aceitar o entendimento que o investimento já realizado é 
sinal de um qualquer reconhecimento da exequibilidade das zonas já 
cobertas ou entendidas pela ANACOM como similares para suportarem a 
existência de múltiplas redes paralelas.  

o Menciona que a Optimus anunciou em 2008 o investimento para cobrir 1 
milhão de casas e, pese embora, não tenha divulgado nenhuma alteração 
nos pressupostos de custos subjacentes a esse plano, decidiu limitar o 
investimento a apenas 200 mil, o que deixa pistas quanto ao nível de 
rentabilidade que um projeto desta natureza gera nas condições atuais. 

Deste modo, a Vodafone afirma que rejeita a ideia manifestada pela ANACOM, que 
o investimento numa qualquer zona é representativo da viabilidade económica do 
concelho em que se insere, ou de outros com características similares. Segundo a 
Vodafone, caso assim não fosse, a Vodafone e a Optimus não teriam acordado a 
partilha das casas passadas com fibra ótica procurando, dessa forma, assegurar a 
recuperação dos investimentos efetuados. 

A este respeito, refere ainda a Vodafone que [IIC]                       . 
. . 
. . 

                                                           
57 A Vodafone menciona que a própria ANACOM refere no SPD que os fatores considerados nesta análise não 
se irão alterar de modo significativo a curto/médio prazo, até à realização da próxima definição de mercado, 
uma vez que o crescimento do número de acessos NRA efetivamente ligados (ativos) tem vindo a apresentar 
um crescimento ainda relativamente reduzido face à cobertura já conseguida, sendo que uma extensão da 
cobertura de rede (de fibra ótica) para novas áreas envolverá um menor número de potenciais clientes e a 
rentabilidade do investimento será por isso, relativamente menor. Adicionalmente, segundo a Vodafone, é o 
próprio Grupo PT que apresenta um maior crescimento no número de clientes ligados em NRA e que se propõe 
desenvolver a sua rede em maior escala. 
58 Os únicos operadores alternativos ao Grupo PT que decidiram investir numa rede de acesso FTTH. 
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. . 
                                                                                                                          [FIC]. 

- Falta de racionalidade económica na duplicação de infraestruturas. 

Um outro aspecto da fundamentação para a concessão da “exceção” nos 17 
concelhos que a Vodafone considera profundamente errado, e que entende dever 
ser objeto de revisão, é a conclusão da ANACOM de que a existência de redes 
FTTH dos operadores alternativos “prova” a possibilidade de investimentos 
adicionais na construção das referidas redes, pretendendo demonstrar que 
múltiplas redes são rentáveis.   

A Vodafone informa ter sempre refutado tal teoria que, no seu entender, padece de 
erros evidentes59. 

Do ponto de vista do perfil temporal do investimento, a Vodafone alerta para o facto 
de que o investimento na infraestrutura de acesso no mercado fixo se caracteriza 
por ciclos de investimento alargados (medidos em dezenas de anos) e 
concentrados no esforço de cobertura, ou seja antecedendo a angariação de 
clientes. Dado este perfil de investimento, a Vodafone considera que as redes já 
instaladas representam um investimento afundado e como tal uma barreira 
substancial à entrada de novos operadores. 

Adicionalmente, a Vodafone defende que os investimentos pontuais efetuados por 
parte de operadores alternativos nunca poderão ser tomados como prova definitiva 
de qualquer evidência, bem pelo contrário60. A Vodafone alega que o retorno do 
investimento, mesmo nas zonas densamente povoadas escolhidas para “piloto”, é 
ainda incerto e claramente sujeito à própria evolução da economia portuguesa. 
Defende assim a Vodafone não ser razoável assumir que, quer nestas zonas, quer 
em zonas com características topográficas e económicas similares, existirá 
qualquer investimento por parte de operadores alternativos que obvie a tendência 
observada de reforço de duopólio do Grupo PT e da ZON.  

Pelo contrário, a Vodafone salienta que a existência de uma rede FTTH, fechada, 
na posse do Grupo PT, irá contrariar todo o progresso alcançado pela 
desagregação do lacete local, não apenas correndo o risco de transformar zonas 
anteriormente competitivas em zonas similares às “áreas NC” do mercado 5, como 
inclusivamente colocando em risco todo o avultado investimento efetuado pelos 
operadores alternativos nesta tecnologia. 

                                                           
59 Segundo a Vodafone, tal demonstração nem é relevante, já que a prática por si só o demonstrou, ou seja, 
se a multiplicação de infraestruturas fosse razoável, evidentemente que a mesma já se teria verificado por esta 
altura (dado que já se passaram vários anos sobre a realidade das NRA em Portugal).  
60 A Vodafone refere que o SPD é omisso na fundamentação deste ponto, nomeadamente em dados sólidos 
sobre procura, custo por casa passada ou receita por cliente ligado que permita de alguma forma atestar da 
solidez do argumento, assumindo simplesmente a existência de redes alternativas como prova suficiente do 
futuro investimento em fibra ótica. 
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Assim, para a Vodafone, caso a ANACOM não atue eficazmente, permitindo o 
acesso à rede de fibra ótica do Grupo PT na próxima análise de mercado, a 
consequência mais provável é o alargamento da asfixia competitiva das “áreas NC” 
a estes 17 concelhos e não um retrocesso61.    

- Ineficiência social da duplicação do investimento. 

A Vodafone reitera que a duplicação do investimento em NRA não resulta em 
qualquer benefício ao nível do potencial de oferta de serviços ou da qualidade dos 
mesmos para os consumidores.  

Por outro lado a Vodafone defende que, ainda que fossem rentáveis do ponto de 
vista dos operadores alternativos, estes investimentos deveriam ser 
desencorajados do ponto de vista da eficiência da alocação de recursos ao nível da 
economia62 e do próprio bem-estar dos consumidores que veriam praticados preços 
mais altos por forma a remunerar um investimento totalmente ineficiente63. 

- Forte investimento dos operadores móveis em LTE. 

Além das mencionadas restrições na captação de investimento, para a Vodafone é 
importante ter presente que os únicos operadores que investiram em redes FTTH 
alternativas à do Grupo PT (Vodafone e Optimus) são simultaneamente operadores 
com enorme representatividade no mercado móvel, mercado no qual tiveram que 
investir avultados montantes para adquirirem novas licenças móveis a que se 
seguirá um período de forte investimento na construção de novas redes 4G. Dada 
esta simultaneidade a Vodafone refere que existe alguma contenção na expansão 
das respetivas redes FTTH, por questões de alocação de recursos disponíveis64. 

A Vodafone termina a sua argumentação referindo que, atenta a atual situação do 
mercado fixo português65, tem sérias dúvidas que qualquer operador alternativo 
tenha efetivamente confirmado a sua intenção de investir na construção de 
infraestruturas, nas condições de mercado e regulatórias atuais. 

A Vodafone conclui assim que não há margem para que a ANACOM possa concluir que os 
17 concelhos em que a obrigação de acesso à rede de fibra ótica do Grupo PT foi 

                                                           
61 A Vodafone adita que, à medida que este duopólio avança, o diferencial crescente das economias de escala 
e gama do Grupo PT e da ZON face aos potenciais concorrentes, aliado à cada vez maior dificuldade destes 
em captar novos clientes nas zonas potencialmente a cobrir, representa um incentivo progressivo e exponencial 
à vigência do referido duopólio no mercado das comunicações eletrónicas fixas. 
62 Referindo uma vez mais as restrições de acesso a esse capital por parte das empresas portuguesas. 
63 No entender da Vodafone, ainda que viável, o único propósito que esse investimento poderia servir seria a 
limitação, de uma forma economicamente ineficiente e prejudicial, nas atuais circunstâncias, das rendas 
excessivas do operador dominante, ou seja, a colmatação imperfeita de uma falha de regulação. 
64 Neste âmbito, a Vodafone menciona também que o Grupo PT já veio a público referir que a instalação de 
rede de fibra ótica está próxima de estar concluída e que o nível de investimento da empresa vai descer. 
65 Que se carateriza, no seu entender, pelo crescimento estável de um duopólio, pelo declínio das quotas de 
mercado dos operadores alternativos e pela total ausência de condições concorrenciais equilibradas. 
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excecionada sejam prospectivamente concorrenciais e que ocorrerá nestes concelhos uma 
multiplicação de infraestruturas a curto e médio prazo. 

Referindo a Vodafone que demonstrou que: 

- o SPD não segue a Recomendação da CE sobre NRA ou a regulamentação 
existente quanto à análise de mercados, uma vez que exceciona do acesso à NRA 
do operador histórico zonas não competitivas, com base (i) numa “probabilidade” 
de os operadores alternativos virem a ganhar quota de mercado em zonas em que 
não se encontram; e (ii) dada outra “probabilidade de investimento” nas mesmas; 

- perante o atual circunstancialismo económico e regulatório, tal “probabilidade de 
investimento” é altamente improvável sobretudo a curto e médio prazo; e, 

- ainda que viáveis, do ponto de vista de um operador alternativo hipotético, esse 
investimento representaria uma alocação ineficiente de recursos e um prejuízo para 
os consumidores e para a economia, 

considera que falta analisar se a correção das incorreções identificadas e consequente 
alteração do SPD no âmbito do mercado 4, nomeadamente a determinação de não 
obrigação de acesso à fibra ótica apenas nas zonas em que as infraestruturas dos 
operadores alternativos efetivamente existem, conduziria à existência de concorrência e à 
possibilidade de crescimento dos operadores alternativos no mercado. 

A Vodafone considera que a existir qualquer exceção à obrigação de acesso, esta se deve 
limitar aos locais em que se encontrem efetivamente outras infraestruturas alternativas com 
possibilidade de acesso que tornem o mercado concorrencial. Menciona porém a Vodafone 
que, para tal, será necessário retificar a limitação geográfica efetuada às “zonas de 
exceção”.  

Alega a Vodafone que a opção da ANACOM por uma análise geográfica baseada no 
concelho e não em outros critérios de limitação geográfica de maior precisão contribuem 
para distorcer as condições de competitividade do mercado. A este respeito refere a 
Vodafone que a unidade concelho tem, em termos geográficos e de população, uma 
dimensão e dispersão que se traduzem em realidades de mercado e de competitividade 
heterogéneas para serviços cuja oferta é muito sensível à dimensão, escala e 
rentabilização das infraestruturas construídas, como é o caso das redes de comunicações 
fixas. Dando o exemplo do concelho de Sintra, a Vodafone menciona que os vários 
concelhos de Portugal apresentam zonas de elevada densidade com largas zonas 
claramente rurais. A Vodafone releva ainda a este propósito que a presença, por exemplo, 
de quatro operadores com serviços de fibra ótica ou DOCSIS 3.0 num condomínio ou bairro 
habitacional de um concelho não determina a existência de um mercado concorrencial para 
toda a população desse concelho, nomeadamente se apenas um operador estiver presente 
em mais bairros desse concelho. 

Assim, a Vodafone defende que a delimitação geográfica deverá ser feita tendo por base 
os bairros ou ruas (ou, no limite, as subsecções estatísticas do INE), por forma a corrigir 
os efeitos negativos da consideração do concelho enquanto unidade geográfica para 
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efeitos de análise da concorrência e obter uma análise adequada à realidade topológica do 
mercado.  

A Vodafone considera nomeadamente que a utilização de maior granularidade permite 
considerar a realidade da presença simultânea de várias redes ao nível do bairro ou da 
rua, assim se garantindo tanto a consideração de uma decisão com base numa análise 
prospetiva – probabilidade de essas áreas se tornarem, por si só, concorrenciais – como a 
garantia para os restantes residentes desse concelho de não ficarem coartados na sua 
possibilidade de escolha dos serviços retalhistas pelo facto de não se encontrarem nas 
zonas com infraestruturas alternativas. Acrescenta a Vodafone que tendo o cadastro da 
rede sido realizado com esta granularidade, não antevê a existência de qualquer problema 
operacional com esta avaliação. 

Ainda segundo a Vodafone, “de acordo com notícias veiculadas em artigos de jornais”, a 
rede de fibra ótica do Grupo PT tem sido usada pela TMN no seu negócio móvel e será 
agora rentabilizada com a prestação de serviços 4G. 

A Vodafone considera que, neste contexto, a exclusão dos 17 concelhos da obrigação de 
acesso em fibra ótica à rede do Grupo PT, torna-se ainda mais penalizante para o mercado 
das comunicações eletrónicas, uma vez que, no seu entender, a ANACOM estaria a 
permitir uma discriminação positiva do Grupo PT face às suas empresas66 e a distorcer 
negativamente as condições concorrenciais não só do mercado fixo, como do mercado 
móvel. 

Afirma também a Vodafone que considera um paradoxo utilizar o investimento feito por 
operadores alternativos como razão para reduzir o nível de acesso à rede FTTH do 
operador com PMS. Sobre esta questão a Vodafone alega que, caso a Vodafone e a 
Optimus se tivessem abstido de investir, a ANACOM concluiria que nenhuma zona do país 
é suficientemente atrativa para possibilitar a existência de mais do que uma rede, pelo que 
o acesso à rede do operador histórico teria que ser concedido sem reserva.  

Menciona a Vodafone que, até este momento, o acesso à rede do Grupo PT sempre foi 
tido como essencial e defendido pela ANACOM, numa perspetiva de escada de 
investimento, em que gradualmente os operadores alternativos vão aumentando a sua 
base de clientes e acedendo a ofertas cada vez mais exigentes do ponto de vista de capital 
e que proporcionam melhores margens. A Vodafone indica porém que a exclusão de 84 
por cento da rede FTTH do Grupo PT de regulação implica que os operadores alternativos 
ficarão apenas com a possibilidade de investir em rede própria (cenário que a Vodafone 
classifica de altamente especulativo) ou sair do mercado por falta de capacidade para 
concorrer. Considera a Vodafone que, desta forma, se estão a eliminar não só todos os 
benefícios da concorrência que a oferta do lacete local gerou, como se está a contrariar o 
próprio espírito de escada de investimento sem qualquer fundamentação para o mesmo. 

Alega também a Vodafone que a exceção proposta pela ANACOM contraria a expectativa 
criada pela anterior análise aos mercados 4 e 5. Refere a Vodafone que a anterior análise 
antecipava a possibilidade de acesso à rede de fibra ótica do operador com PMS e que, 

                                                           
66 Dado que a PT não abrirá a sua rede a empresas fora do seu Grupo caso tal não seja imposto. 
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deste modo, o SPD em análise não está alinhado com a existência da necessária 
previsibilidade regulatória. 

De acordo com a Vodafone, a ANACOM justifica a exclusão de acesso à fibra ótica do 
Grupo PT em 17 concelhos com base no facto de a abertura da rede nas referidas 
localidades poder inviabilizar o desenvolvimento de infraestruturas alternativas por parte 
dos operadores alternativos. A Vodafone não concorda com este argumento, 
argumentando que, não obstante a possibilidade de acesso à rede de fibra ótica ter sido 
prevista na anterior análise de mercado, os operadores alternativos não deixaram de 
investir nas áreas onde consideravam que poderiam vir a rentabilizar o seu investimento, 
em paralelo aliás com o que acontece com o mercado móvel em que a existência de 
diversas infraestruturas alternativas apenas ocorre porque é possível rentabilizar o 
investimento efetuado. Afirma a Vodafone que a possibilidade de os operadores 
alternativos realizarem investimentos adicionais em fibra ótica se encontra comprometida. 

Adicionalmente, a Vodafone refere que, no âmbito do leilão de espectro, a ANACOM 
entendeu que o compromisso de investimento dos operadores seria “premiado” com 
acesso às redes existentes, de forma a minimizar esse mesmo investimento e a tornar a 
entrada mais fácil. Indica também a Vodafone que a ANACOM terá entendido serem 
necessárias obrigações de acesso alargadas no âmbito do recente leilão de frequências.  

Considera a Vodafone que, por oposição ao mercado móvel, no mercado fixo a ANACOM 
propõe uma abordagem completamente desproporcional ao “penalizar” os operadores 
alternativos pelos seus investimentos, reduzindo-lhes o acesso à rede do operador 
histórico, ou seja, quanto mais investirem os operadores alternativos, mais zonas serão 
consideradas prospectivamente concorrenciais e menos obrigações de acesso recairão 
sobre o operador com PMS, mesmo que esse poder exista de facto.  

Conclui assim a Vodafone que está a ser criada uma dicotomia significativa entre as 
obrigações impostas no mercado fixo e no mercado móvel. De acordo com a Vodafone, 
circunstâncias idênticas dão num caso, origem ao reforço da regulação e, no outro, ao 
abrandamento, respetivamente, para o mercado móvel e mercado fixo. Acrescenta a 
Vodafone que, atendendo às diferenças entre os dois mercados em termos de estrutura 
económica e, principalmente, atendendo à situação concorrencial no mercado fixo a 
equidade se deveria garantir através da imposição de obrigações de acesso muito mais 
exigentes no mercado fixo do que no mercado móvel67.  

Menciona a Vodafone que a diferença na magnitude das obrigações propostas face à 
gravidade do panorama existente, não contribuirá para solucionar a disparidade dos níveis 

                                                           
67 Indica a Vodafone que um aspecto crucial em que o mercado fixo difere do móvel é nos benefícios 
incrementais do investimento para além da cobertura básica. De acordo com a Vodafone que, enquanto na 
tecnologia móvel a instalação de uma segunda estação base com a mesma cobertura que outra pré-existente 
resulta num aumento de capacidade e, portanto, numa maior velocidade de acesso experimentada pelos 
clientes por ela servidos, no mercado fixo, o segundo par de fibra ótica não traz qualquer benefício ao lar onde 
chega. Assim, a Vodafone conclui que no mercado móvel pode entender existirem vantagens de concorrência 
ao nível da infraestrutura do ponto de vista do bem-estar dos consumidores mas que no mercado fixo é difícil 
(senão impossível) perceber a utilidade social de uma duplicação de infraestruturas fixas, exceto como 
expediente, economicamente ineficiente, para colmatar falhas de regulação. 
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de concorrência entre os dois mercados, não percebendo como se propõe a ANACOM 
tornar o mercado fixo de facto concorrencial. 

A Vodafone conclui assim que o SPD revela uma diferença significativa no tratamento pela 
ANACOM dos vários mercados de comunicações eletrónicas e dos seus agentes que 
considera injustificada, discriminatória e, em consequência, ilegal. 

Em conclusão, defende a Vodafone que a obrigação de acesso em fibra ótica à rede do 
Grupo PT terá que ser imposta na totalidade do território nacional, no limite, excluindo as 
zonas (bairros ou ruas) em que se verifique a presença efetiva de infraestruturas de fibra 
ótica alternativas. 

Argumentando que o Grupo PT não desenvolverá a sua rede em fibra ótica na totalidade 
da área geográfica dos concelhos, a Vodafone defende que a análise concorrencial da 
ANACOM deve ser realizada com uma granularidade superior. Sobre este ponto 
acrescenta a Vodafone que, uma opção diferente da que defende, não tem qualquer 
enquadramento legal e regulamentar. 

A Vodafone releva que a Exposição de Motivos da Recomendação da CE sobre mercados 
relevantes menciona que as ARN devem manter obrigações no acesso durante o período 
prospetivo em que considerem que a concorrência não é eficaz, não obstante existirem 
investimentos em NRA68. 

A Vodafone refere também como relevante o facto de o Grupo PT já ter vindo a público 
referir que, nalgumas partes do país já é líder ou colíder no negócio da televisão por 
subscrição e que a sua quota de mercado está a crescer a um ritmo de 0,6 a 0,7 por cento 
ao mês. Sobre esta questão, conclui a Vodafone que, sendo a prestação de serviços de 
televisão por subscrição geralmente efetuada em pacotes que podem incluir o acesso em 
banda larga e a voz, é possível concluir que o crescimento das quotas de mercado dos 
operadores se continuará a efetuar em termos de duopólio. 

A Vodafone considera que a abertura da rede de fibra ótica do Grupo PT na totalidade do 
território permitiria àquele Grupo rentabilizar o investimento realizado e obter 
disponibilidade financeira para continuar a investir na expansão da sua rede de fibra ótica.  

Entendimento da ANACOM 

Conforme já amplamente explicitado pela ANACOM, a análise efetuada por esta 
Autoridade considerou a existência de redes de distribuição por cabo com DOCSIS 3.0 em 

                                                           
68 Transcrevendo a Vodafone a seguinte passagem: "ln applying remedies, regulators need to find ways to 
promote the deployment of new and more efficient network architectures while at the same time recognising the 
investments made by new entrants on the basis of current architectures. National authorities will need to 
carefully follow and evaluate developments in order to ensure that appropriate access remedies are maintained 
for the forward-looking periods for which competition is judged to be ineffective, and to avoid undermining or 
discouraging efficient entry. Remedies such as duct sharing, access to dark fibre, mandated backhaul from the 
street cabinet, and new forms of bitstream access, could be considered where these are appropriate, bearing 
in mind that, in line with Article 8 of the Framework Directive, remedies should aim, inter alia, at stimulating 
economically efficient investment in infrastructure.” 
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largas extensões do território, em acréscimo à existência de redes de fibra ótica, sendo 
este aspecto melhor explorado na revisão do SPD.  

Características da oferta de acesso virtual à fibra ótica 

Relativamente à obrigação de acesso virtual à fibra ótica, o Grupo PT começa por salientar 
que os termos em que a ANACOM determina a mesma revelam-se desproporcionais, 
inadequados e de difícil viabilidade técnica e económica, nomeadamente no que respeita 
à implementação da funcionalidade multicast. 

No que concerne à obrigação de acesso virtual à fibra ótica e às principais características 
da oferta preconizada pela ANACOM, existem, na opinião do Grupo PT, determinados 
aspectos críticos e questões de natureza técnica que importa ponderar e identificar, 
nomeadamente: 

- Prazo de implementação 

Segundo o Grupo PT não é viável publicar e desenvolver uma oferta grossista de 
referência de acesso virtual à fibra ótica nos termos e com as características 
referidas, no prazo de 3 meses a contar da notificação da decisão final da 
ANACOM. De igual forma, considera que não é exequível, no mesmo lapso 
temporal, definir um preçário para esta nova oferta, nas condições impostas pela 
ANACOM, i.e., com demonstração de que não há compressão de margens. Com 
efeito, o Grupo PT prevê que, atendendo aos procedimentos que serão necessários 
desenvolver e implementar (nomeadamente a nível de SI de suporte à provisão, 
cadastro, faturação e reposição do serviço), não será manifestamente possível 
disponibilizar uma oferta de acesso virtual à rede num prazo inferior a 12 meses. 

Acresce que, segundo o Grupo, PT não é válido o paralelo estabelecido pela 
ANACOM com o prazo de desenvolvimento das ofertas grossistas no âmbito dos 
concursos para as NRA das zonas remotas alegando que a complexidade técnica 
e as implicações da solução agora proposta pela ANACOM no SPD justificam 
análises, testes e esforços de desenvolvimento e implementação adicionais. 
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[FIC] 

Considera ainda o Grupo PT que a disponibilização de “funcionalidades como o multicast 
ou outras que os operadores beneficiários requeiram para suportar a sua oferta triple play 
independente” trata-se igualmente de uma imposição desproporcional e não razoável, 
alegando que as ofertas grossistas já disponíveis, nomeadamente a OLL, já permitem que 
os operadores alternativos forneçam serviços triple play sobre os acessos contratados. 

Neste contexto, entende o Grupo PT que a ANACOM pretender impor esta nova forma de 
acesso virtual, muito em particular com a funcionalidade multicast, sem que para tal haja 
qualquer referência (estudo, levantamento, estimativa) à procura expectável e à real 
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necessidade/utilidade da oferta para os operadores alternativos, nem tão pouco à sua 
exequibilidade técnica. 

Alega o Grupo PT que este aspecto é muito importante tendo em atenção que a 
disponibilização da funcionalidade multicast acarreta custos elevados, defendendo, por 
isso, que é fundamental saber, previamente à tomada de decisão sobre a respetiva 
imposição, se haverá (e quantos são os) operadores interessados nesta oferta. Considera 
aquele operador que é a própria ANACOM que mostra estar ciente da importância de ter 
em linha de conta os custos de implementação e a procura expectável dos operadores 
alternativos, no que respeita à possibilidade de impor esta funcionalidade também na oferta 
Rede ADSL PT, pelo que questiona porque esta Autoridade não decidiu de forma 
semelhante para o mercado 4. 

Acresce que, na sua opinião, a ANACOM não teve a preocupação de fundamentar 
adequadamente a imposição desta funcionalidade, limitando-se a invocar que o multicast 
permite otimizar a utilização de meios de comunicação quando se pretende transmitir 
informação para múltiplos utilizadores, não justificando o carácter proporcional desta 
obrigação, nem as razões pelas quais considera que a mesma é adequada à resolução 
do(s) problema(s) identificado(s) (que, na opinião do Grupo PT, a ANACOM nem indica 
qual é), o que considera não ser aceitável face às regras que sobre esta matéria decorrem 
do artigo 55.º, n.º 3, da LCE. 

No entender do Grupo PT, um dos aspectos que evidencia a desproporcionalidade desta 
medida é o facto de, no âmbito dos concursos públicos para instalação das NRA nas zonas 
rurais, a disponibilização da funcionalidade de multicast na oferta grossista bitstream 
avançado não fazer parte dos respetivos cadernos de encargos, tendo sido apenas exigido 
o acesso em pontos de acesso nacionais e regionais, e não tendo sido imposto que o 
acesso se pudesse fazer ao nível da “central local” (do OLT), conforme é pretendido pela 
ANACOM relativamente à rede de fibra ótica do Grupo PT. 

Considera o Grupo PT que é incompreensível que a funcionalidade de multicast não tenha 
sido exigida relativamente a redes expressamente sujeitas ao princípio da rede aberta e 
fortemente subsidiadas por fundos públicos, e venha agora a ser imposta a um operador 
que financia a sua rede exclusivamente com recurso a fundos privados, correndo todos os 
riscos associados a um investimento tão vultuoso.  

Alega ainda este operador que o contexto europeu, por seu turno, evidencia também que 
as ARN seguem abordagens mais razoáveis e proporcionais nesta matéria, verificando-se, 
aliás, que na maior parte dos casos, as ofertas de acesso virtual estão ainda a ser 
ponderadas e a sua implementação adaptada aos constrangimentos técnicos associados 
às redes de fibra ótica de suporte e à adesão dos possíveis interessados. Refere o Grupo 
PT que na maior parte dos países onde foi imposto o acesso virtual à fibra ótica, a 
funcionalidade de multicast não foi incluída, desde logo por se antecipar uma falta de 
procura relevante (como, por exemplo, sucedeu em Espanha), e por outro lado, as poucas 
ofertas de multicast atualmente existentes e disponíveis na Europa não têm registado uma 
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procura significativa69, questionando, por isso, em que medida são necessárias no nosso 
país ao ponto de deverem ser impostas pela via regulatória. 

Neste contexto e sem conceder, a ser imposta a funcionalidade de multicast, no entender 
do Grupo PT, devem ter-se em conta diversos aspectos, nomeadamente: 

- Especificidades da sua rede de fibra ótica – segundo o Grupo PT, a funcionalidade 
multicast implementada na rede da PTC não foi desenhada para ser prestada num 
ambiente multioperador, não estando a mesma tecnicamente apta para o efeito. 
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69 A mais antiga, da Openreach, foi lançada em março de 2010 e em agosto de 2011, mais de um ano depois, 
ainda se encontrava em fase de piloto. 
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- Segurança da rede e serviços 
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- Procura esperada 
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- Disponibilização da funcionalidade multicast multioperador 

[IIC] 
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[FIC] 

Segundo o Grupo PT, e em paralelo aos aspectos de natureza mais legal-regulamentar, 
no seu conjunto, os constrangimentos técnicos apresentados colocam sérias dificuldades 
à exequibilidade de implementação da funcionalidade de multicast, que, a ser 
disponibilizada, exigirá alegadamente a prévia execução de testes conjuntos e a avaliação 
do risco de segurança das soluções implementadas, além de previsões firmes e 
consistentes de procura por parte dos outros operadores que permitam adequar os 
serviços à procura e que justifiquem os respetivos custos de desenvolvimento e 
implementação. 

A Oni refere estar ciente das limitações impostas à desagregação de lacetes de fibra ótica 
pela arquitetura da rede de acesso em fibra ótica da PTC e lamenta que uma intervenção 
regulatória atempada não tenha permitido garantir a adoção de uma arquitetura de rede 
mais adequada ao cumprimento da obrigação de desagregação de lacetes. Em todo o caso 
entende que a alternativa por uma oferta de acesso virtual à fibra ótica com as 
características avançadas que a ANACOM refere será uma alternativa aceitável. 

No entanto, a Oni considera como fundamental que tais características avançadas façam 
parte integrante dessa oferta de referência desde o início, considerando também crítico 
que essa oferta inclua SLA, preços, compensações por incumprimento e processos 
operacionais que permitam aos operadores alternativos reproduzir, eficazmente, as 
melhores ofertas de retalho de Grupo PT, qualquer que seja o segmento de mercado de 
retalho em questão (residencial ou não residencial). Aludindo ao que ocorreu com a ORCE, 
que na sua primeira versão apresentava lacunas significativas e não teve em consideração 
os requisitos apresentados previamente pelos operadores alternativos através da 
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APRITEL70, a Oni solicita que a nova oferta de acesso virtual a fibra ótica seja sujeita a um 
processo de consulta pública imediatamente após a sua publicação, sem prejuízo da sua 
utilização imediata, no formato em que for publicada, pelos operadores alternativos. 

Considera a Oni que outro aspecto crítico se prende com a suposta transitoriedade da 
oferta de acesso virtual enquanto não for viável a desagregação dos lacetes de fibra ótica. 
Entende que, a menos que haja uma imposição regulatória no sentido de a PTC adotar 
uma arquitetura de rede de acesso que permita a desagregação de forma economicamente 
viável, a rede de acesso da PTC continuará a ser desenvolvida com a atual arquitetura, 
tornando o acesso virtual à fibra ótica numa solução definitiva. Assim, defende a Oni que 
esta Autoridade avalie a viabilidade de impor uma alteração da arquitetura de rede de 
acesso em fibra ótica a adotar pela PTC no desenvolvimento futuro da sua rede de acesso. 

Sem prejuízo desta avaliação, a Oni defende ainda que seja imposto à PTC a definição de 
uma oferta de acesso desagregado aos lacetes de fibra ótica a partir dos pontos de 
agregação das GPON onde tal seja tecnicamente viável (por exemplo, nos armários de rua 
mais próximos dos clientes finais) e em todos os casos onde haja fibra ótica ponto-a-ponto 
desde uma central local. Defende que será economicamente difícil de utilizar uma oferta 
com desagregação a partir de armários de rua para endereçar o mercado massificado 
(embora tal já esteja previsto na ORALL para lacetes de cobre). No entanto, segundo a 
Oni, uma oferta de desagregação que abranja as duas possibilidades acima referidas faz 
sentido para operadores empresariais, como a própria Oni, que endereçam clientes 
empresariais individuais com soluções à medida. 

Indicando que as obrigações devem ser aplicadas de forma transversal às tecnologias 
(incluindo necessariamente as redes de fibra ótica), a Optimus menciona que o facto de a 
desagregação física não ser possível nas redes GPON (como é o caso da rede da PTC) 
não deve ser um obstáculo à imposição da medida, relevando que a própria CE prevê a 
imposição de medidas temporárias que, até ao momento em que a tecnologia o permita, 
assegurem as condições para que o lacete local de fibra ótica do operador notificado possa 
ser utilizado pelos demais através de uma desagregação física. 

É neste contexto que a Optimus concorda com a desagregação virtual do lacete de fibra 
ótica, conforme proposta pela ANACOM, mas que no seu entender deve ser aplicada à 
totalidade da área coberta pela rede de fibra ótica do operador com PMS. A Optimus, 
alegando existirem condições de concorrência precárias no mercado nacional face a outros 
mercados suprarreferidos, considera que a extensão da obrigação mencionada a todo o 
território nacional assume maior premência.  

A Optimus defende que a obrigação referida deve ser imposta de modo a assegurar que 
os operadores beneficiários possam utilizar o lacete de fibra ótica sem que existam 
limitações artificiais que impeçam o lançamento de ofertas concorrenciais com as do 
operador com PMS que tenham o mesmo suporte físico. 

                                                           
70 Apesar de a ANACOM ter imposto ao Grupo PT que levasse esses requisitos em conta. 
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A Optimus também defende que a obrigação de acesso ao segmento terminal da fibra ótica 
deverá ser imposta, referindo que é um passo essencial na progressão dos operadores 
alternativos na escada do investimento. 

Adicionalmente, fazendo referência ao exposto na Recomendação da CE sobre NRA, 
refere que o aspecto relativo à dimensão mínima dos pontos de acesso é um elemento 
chave para o sucesso da obrigação em questão, sendo a seu ver determinante para a 
lógica de investimento de qualquer beneficiário. 

A Vodafone afirma que, ao contrário da irracionalidade da duplicação de infraestruturas de 
NRA, o investimento dos operadores alternativos na prestação de serviços através de uma 
oferta de referência de acesso virtual à fibra ótica, não obstante poder ser avultado, é 
racional. 

Refere a Vodafone que, apesar de considerar que o acesso desagregado à fibra ótica ou 
o coinvestimento são as soluções mais adequadas para a promoção da concorrência nas 
NRA e que a ANACOM deveria insistir no desenvolvimento destas soluções, o acesso 
virtual à fibra ótica adequadamente definido, será uma solução eficaz e constituirá uma boa 
alternativa ao acesso desagregado e ao coinvestimento. 

Relativamente a esta questão, a Vodafone considera que a ANACOM deve, desde já, 
detalhar algumas das características da oferta grossista de referência de acesso à fibra 
ótica71 [IIC]                                                                                . 
. . 
                                                           [FlC] para que o processo de definição dessa oferta 
seja expedito, com claros benefícios para os utilizadores finais e para a promoção da 
concorrência. A Vodafone acrescenta que está ativa no mercado e realizará os 
investimentos necessários para aceder aos pontos de agregação da PTC, que possibilitem 
a prestação de serviços assentes na oferta de acesso virtual à fibra ótica aos seus 
utilizadores finais. 

Defende a Vodafone que, dado o impacto que a referida oferta de referência tem para o 
mercado, é extremamente importante que as beneficiárias tenham oportunidade de 
comentar a proposta que a PTC apresentar à ANACOM, antes de a mesma se tornar uma 
realidade. Assim, a Vodafone coloca à consideração da ANACOM constituir, desde já, um 
grupo de trabalho integrando os vários operadores, de modo a que seja atempadamente 
definida uma correta e bem estruturada visão técnica sobre a adaptação das redes GPON 
implementadas (pela PTC, Vodafone e Optimus) para a tecnologia WDM PON que 
permitirá, no médio prazo, implementar um processo de desagregação de comprimentos 
de onda. 

Entendimento da ANACOM 

Esta matéria foi objeto de reavaliação alargada no contexto do novo SPD. 

                                                           
71 Que, nos termos do SPD, deverá ser publicada pela PTC até 3 meses após a decisão final. 
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3.5.1.2. Acesso sobre o lacete local de cobre 

Em relação à manutenção da obrigação de acesso sobre o lacete local, o Grupo PT remete 
para os comentários tecidos a propósito da desproporcionalidade e desadequação de 
manter uma obrigação de acesso sobre duas infraestruturas da mesma empresa (o cobre 
e a fibra ótica). Na medida em que a ANACOM considera que se trate de infraestruturas 
que permitem prestar serviços de banda larga que são perfeitamente substituíveis 
(assumindo aqui a manutenção desta conclusão na decisão final), entende o Grupo PT que 
não encontra qualquer justificação para a regulação da fibra ótica. Alega ainda que, na 
análise jusconcorrencial de 2005, a ANACOM decidiu não impor obrigações sobre a 
infraestrutura de cabo (na altura no Grupo PT) precisamente porque já tinha imposto 
obrigações sobre o cobre. 

A ZON defende que a ORALL deve ser adaptada de forma a permitir a utilização dos 
lacetes em fibra ótica, seja na forma física direta seja através de utilização de mecanismos 
alternativos que sejam equivalentes (e.g. da oferta de acesso virtual à fibra ótica, 
recorrendo à utilização de comprimentos de onda diferentes, em função do operador 
beneficiário). 

Entendimento da ANACOM 

Sobre a alegada desproporcionalidade e desadequação de manter uma obrigação de 
acesso sobre duas infraestruturas da mesma empresa (o cobre e a fibra ótica), invocada 
pelo Grupo PT, remete-se para a reanálise efetuada no novo SPD. 

3.5.1.3. Acesso à infraestrutura de construção civil e fibra ótica escura 

No que diz respeito ao acesso à sua infraestrutura de construção civil, o Grupo PT 
considera que a ANACOM não ponderou devidamente a inexistência de barreiras 
horizontais à instalação de redes de alto débito, nomeadamente por, entre outros aspectos, 
não ter ponderado em toda a sua dimensão e importância o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 
21 de maio, alegando que a ANACOM ignorou a disponibilidade de acesso a condutas e 
postes das demais entidades, criando uma realidade distorcida na qual o Grupo PT surge, 
de forma artificial e desgarrada da realidade, como a única entidade detentora de condutas 
e postes. 

Atendendo à existência, após a publicação do referido Decreto-Lei, de uma multiplicidade 
de alternativas no que diz respeito a condutas, postes e outras infraestruturas associadas, 
o Grupo PT entende que é legítimo questionar (e este tema deveria, no entender do Grupo 
PT, ser abordado pelo regulador) em que medida é proporcional e adequado impor 
obrigações adicionais ao nível da ORAC e da ORAP. 

Acresce, no seu entender, que o direito de os operadores acederem às infraestruturas 
aptas ao alojamento de redes de comunicações de qualquer entidade não foi prejudicado 
existindo mesmo já algumas concessionárias e utilities que disponibilizam o acesso às 
infraestruturas que detêm de acordo com o regime do novo diploma, pelo que o Grupo PT 
não concebe que a ANACOM tenha desvalorizado esta realidade na abordagem aos 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA – 82/131 

 

mercados de banda larga em Portugal, em especial na definição das obrigações a impor 
ao Grupo PT no acesso às infraestruturas. 

No que se refere à (nova) obrigação de conceder acesso a fibra ótica escura, salienta o 
Grupo PT que várias ofertas desenvolvidas pela PTC no seguimento de decisões da 
ANACOM (e.g. oferta de referência de circuitos Ethernet (ORCE), do Naked ADSL, do 
acesso ao sublacete local e ainda a oferta de diversas classes/facilidades da oferta Rede 
ADSL PT) nunca tiveram procura que justificasse os esforços de investimento da empresa 
na sua criação e operacionalização. No caso concreto do Naked ADSL, alega que a PTC 
despendeu mais de 6 meses no desenvolvimento de sistemas para suportarem uma 
procura inferior a 600 acessos, cuja receita gerada não permite remunerar sequer os 
recursos investidos. Refere que situação idêntica ocorreu relativamente aos lacetes 
partilhados no âmbito da ORALL, cuja oferta até foi sendo objeto de alterações impostas 
pela ANACOM (com o consequente acréscimo de custos de desenvolvimento), e que não 
apresenta um único acesso alugado. 

Neste contexto, é posição do Grupo PT que a disponibilização de novas ofertas, como o 
acesso a fibra ótica escura, deverá carecer, no mínimo, de requisitos e previsões firmes e 
consistentes de procura por parte dos outros operadores que permitam desenvolver 
serviços adequados à procura e que remunerem os custos incorridos, financeiros e 
humanos, de desenvolvimento e implementação.  

Sem prejuízo, o Grupo PT concorda com a posição de princípio da ANACOM relativamente 
à obrigação de dar acesso à fibra ótica escura, que só deve ser imposta quando não 
existirem condições técnicas no acesso a condutas, nomeadamente por falta de espaço. 
No entanto, defende que a análise da viabilidade técnica para o acesso a condutas e postes 
não se deverá cingir às infraestruturas do Grupo PT, devendo levar em linha de conta as 
condutas e demais infraestruturas associadas de outras entidades que estão legalmente 
obrigadas a conceder acesso a estes recursos por força do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 
21 de maio. 

Por fim, e no que respeita ao prazo de 2 meses previsto no SPD para a disponibilização 
das condições de acesso a fibra ótica escura, o Grupo PT considera que se trata de um 
prazo que não é razoável face ao volume de informação que será necessário tratar para 
construir esta oferta grossista. Acresce que, se o prazo definido é para disponibilização da 
oferta, considera o Grupo PT que esta medida se torna menos razoável, uma vez que, 
neste cenário, teria de entregar uma primeira versão à ANACOM antes de findo o prazo de 
2 meses, o que agravaria a desproporcionalidade desta medida. 

Em qualquer caso, trata-se de uma medida que, no entender do Grupo PT, não preenche 
os exigentes critérios do n.º 3 do artigo 55.º da LCE. 

A Optimus indica que na ausência de qualquer regulamentação é expectável que o Grupo 
PT seja o único operador presente no mercado em apreço, na medida em que não existindo 
oferta de acesso a condutas, dificilmente existiriam redes alternativas com expressão 
relevante. Assim, considera que, num primeiro nível, é evidente a necessidade da 
manutenção da atual obrigação de acesso a condutas. 
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Adicionalmente indica que, mesmo com acesso a condutas manter-se-ia a situação de 
domínio do Grupo PT (94 por cento), na medida em que as redes propriedade de 
operadores alternativos têm uma muito reduzida expressão. [IIC]                                             . 
. . 
                                        [FIC]. 

Considera a Optimus que é inequívoca a necessidade de manter as atuais obrigações a 
nível da desagregação do lacete local, as quais, na sua opinião, se devem estender a todas 
as tecnologias que fazem parte do mercado e que estão na esfera de propriedade do 
operador com PMS. Neste contexto, considera a Optimus que o acesso a uma oferta de 
fibra ótica escura de backhaul é necessário, na medida em que o acesso aos pontos de 
desagregação - sejam eles de uma rede de cobre ou de fibra ótica - assume particular 
acuidade. 

A Vodafone considera que a disponibilização de uma oferta regulada de fibra ótica escura 
é útil enquanto solução alternativa, ou de recurso, no evento de indisponibilidade de acesso 
a infraestruturas essenciais que permitam aos operadores alternativos a implementação 
de soluções de rede próprias. Argumenta porém que a referida disponibilização não resolve 
as restrições que existem atualmente no que diz respeito à construção de rede própria. 

De acordo com a Vodafone as restrições existentes resultam maioritariamente da incerteza 
de sucesso de que se reveste o processo definido na ORAC (identificando, 
nomeadamente, as indisponibilidades de acesso às condutas, associadas a obstruções, 
falta de espaço, erros de cadastro). 

Alega a Vodafone que o acesso a uma oferta de fibra ótica escura poderá constituir, se as 
características dessa oferta não forem as adequadas, um elemento adicional de atraso na 
cobertura de uma determinada área por parte de um operador alternativo porque será 
utilizada apenas após procurar aceder às condutas ou outras infraestruturas. 

Considera a Vodafone que, estando previsto que a oferta de fibra ótica escura só exista se 
cumpridas determinadas condições72, não antecipa que esta oferta venha a ser de grande 
utilidade para os operadores alternativos. 

Assim, é referido pela Vodafone que, se a ANACOM deseja, de facto, que sejam criadas 
condições de acesso ao mercado que permitam aos diversos atores tempos de entrada 
semelhantes que dinamizem o mercado de retalho criando um mercado em que exista 
concorrência e inovação das ofertas, deverá rever as condições para a oferta de acesso à 
fibra ótica escura. Defende a Vodafone a este respeito que a oferta de fibra ótica escura 
deverá ser um instrumento alternativo a considerar pelos operadores alternativos na sua 
estratégia e não um sucedâneo alternativo que somente permite entrar num determinado 
mercado bastante mais tarde que a PTC e com restrições tais que, muito provavelmente, 
nunca conduzirão à sua utilização. 

                                                           
72 Isto é, face à “i) inexistência de espaço em condutas ou postes, i.e., indisponibilidade de um caminho 
alternativo viável (e razoável) e ii) existência de fibra ótica escura disponível nesses troços específicos de 
conduta ou poste”. 
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Face à elevada utilização das infraestruturas da PTC, sugere a ZON haver oportunidade 
para uma revisão em baixa dos preços associados a essa utilização, já que a utilização 
das referidas infraestruturas é muito superior à antevista no momento inicial de definição 
dos preços. Segundo a ZON, quando estes cálculos foram inicialmente realizados, um dos 
maiores utilizadores destas ofertas grossistas (ORAC e ORAP), neste caso a ZON, estava 
integrada verticalmente no seio do Grupo PT, o que entretanto veio a ser alterado com a 
concretização do “spin-off”, tornando-se um dos maiores contribuintes líquidos para a 
rentabilidade dessa infraestrutura. Acrescenta a ZON que a construção de redes em fibra 
ótica, nomeadamente pelo próprio operador histórico, não terá sido considerada, sendo 
que a sua dimensão é hoje muito relevante. 

Entendimento da ANACOM 

É um facto indesmentível que a PTC dispõe de uma rede de condutas, postes e 
infraestruturas construídas especificamente para efeitos de alojamento de equipamentos 
de comunicações eletrónicas e com ubiquidade elevada, cobrindo a totalidade do território 
nacional. 

Os operadores alternativos têm também recorrido à oferta de condutas de outras entidades 
e que sejam aptas ao alojamento de equipamentos de comunicações eletrónicas, no 
quadro da implementação do Decreto-Lei n.º 123/2009.  

No entanto, como os próprios operadores referem, o acesso à rede de condutas e de 
postes da PTC é fundamental e não substitui o acesso a condutas de outras entidades. 
Essa importância pode ser aferida pelo número de quilómetros de condutas que a PTC 
informa ter alugado aos operadores alternativos. 

Acresce que a Recomendação da CE sobre NRA não prevê qualquer exceção ao acesso 
às condutas e infraestruturas associadas do operador dominante, ao contrário do que 
possa existir em relação ao acesso à sua rede de fibra ótica. Essa Recomendação prevê, 
além da imposição do acesso a condutas e infraestrutura associada do operador 
dominante, que as “ARN devem colaborar com outras autoridades tendo em vista criar uma 
base de dados com informações sobre a localização, a capacidade disponível e outras 
características físicas de todas as infra-estruturas de engenharia civil que possam ser 
utilizadas para a instalação de redes de fibra óptica num determinado mercado ou 
segmento de mercado. Essa base de dados deve estar acessível para todos os 
operadores”. Ou seja, mesmo na presença de acesso efetivo a condutas de outras 
entidades, a CE não dispensa a imposição do acesso a condutas do operador dominante.  

Sobre a obrigação de conceder acesso a fibra ótica escura, a mesma não é nova, tendo a 
ANACOM já referido, por exemplo na decisão sobre alterações à ORALL, de 17 de 
fevereiro de 2010, que “Caso haja intenções firmes por parte dos operadores em se co-
instalarem num novo PA, deve a PT ter em devida consideração o interesse manifestado 
aquando do dimensionamento do mesmo, incluindo o dimensionamento de eventuais 
novas condutas (garantindo, sempre, a oferta de fibra escura caso não haja espaço em 
conduta)”. Acresce que, tendo a PTC já uma oferta comercial de fibra escura, considera-
se que esta medida não é desproporcional nem impõe custos excessivos àquela empresa, 
uma vez que, praticamente, não tem qualquer custo acrescido com a definição da oferta 
nem tem, à partida, de alterar infraestruturas ou processos para permitir esse acesso (que 
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já existe, embora comercialmente, e sem prejuízo da necessidade de alterações caso se 
considere que as condições não são as mais adequadas).  

No SPD referiu-se que a oferta de acesso à fibra escura devia ser disponibilizada caso a 
caso (quando haja fibra escura disponível no troço em causa), e apenas quando não haja 
espaço em conduta ou poste, o que não significa que as condições da oferta (incluindo 
procedimentos, SLA e preço) não devam ser conhecidas e publicadas ex ante, no âmbito 
da ORAC e da ORAP ou de uma oferta autónoma específica.  

Neste contexto, pelos motivos expostos, não colhe o argumento do Grupo PT de que o 
prazo de 2 meses previsto no SPD para que a PTC publique as condições aplicáveis à 
oferta de fibra escura não é razoável face ao volume de informação que será necessário 
tratar para definir tais condições. A este respeito clarifica-se que a publicação da oferta não 
implica que a PTC disponibilize à ANACOM uma primeira versão da oferta em data anterior, 
uma vez que, caso não concorde com alguma das condições definida pela PTC, a 
ANACOM poderá sempre proceder a alterações da oferta publicada. 

Quanto ao entendimento da Optimus de que o acesso a uma oferta de fibra ótica escura 
de backhaul é necessário, considera-se que a imposição de tal obrigação só é proporcional 
nos casos em que não há espaço em conduta – este entendimento já havia sido 
apresentado no SPD no âmbito da obrigação de transparência.  

Nota-se que a Vodafone considera que, por um lado a disponibilização de uma oferta 
regulada de fibra ótica escura é útil enquanto solução alternativa, ou de recurso, no evento 
de indisponibilidade de acesso a infraestruturas essenciais que permitam aos operadores 
alternativos a implementação de soluções de rede próprias. Por outro lado, não antecipa 
que esta oferta venha a ser de grande utilidade para os operadores alternativos uma vez 
que se prevê que a oferta de fibra ótica escura só exista se cumpridas determinadas 
condições (além da inexistência de espaço em condutas ou postes terá de existir fibra ótica 
escura disponível nesses troços específicos de conduta ou poste). Obviamente que caso 
não haja espaço em conduta ou poste, esse espaço não existe, quer para a instalação de 
cabos da PTC, que fica impedida assim de disponibilizar a oferta de fibra escura, quer para 
a instalação de cabos de terceiros.  

Regista-se que a Vodafone não especifica, em particular, de que modo entende que a 
ANACOM pode rever as condições para a oferta de um acesso à fibra ótica escura para 
que “sejam criadas condições de acesso ao mercado que permitam aos diversos atores 
tempos de entrada semelhantes que dinamizem o mercado de retalho criando um mercado 
em que exista concorrência e inovação das ofertas”. 

Sobre os comentários da ZON, reconhecendo-se o impacto do preço do acesso a postes 
e condutas no custo total de instalação de fibra ótica e a importância do acesso a condutas 
da PTC no desenvolvimento das NRA suportadas em fibra ótica, esta Autoridade irá avaliar 
se será possível uma redução do preço, especialmente da mensalidade da ocupação de 
espaço em conduta e em subconduta e em poste. 
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3.5.2. Não discriminação 

O Grupo PT não concorda com a abordagem da ANACOM de que no âmbito da obrigação 
de não discriminação deve haver uma “aproximação ao princípio da equivalência de acesso 
no âmbito da ORAC e ORAP”, alegando que o princípio da equivalência é a razão de ser 
e a finalidade específica da obrigação de separação funcional. 

Considera o Grupo PT que qualquer tentativa de facilitar a imposição da separação 
funcional, ainda que recorrendo a uma aparente e injustificada cisão entre o princípio da 
equivalência e a separação funcional, corresponde a um desafio à vontade expressa do 
legislador europeu e nacional. Por outro lado, a posição manifestada pela ANACOM em 
pretender aplicar o princípio da equivalência de acesso sem seguir o procedimento previsto 
na LCE (para a imposição da obrigação de separação funcional) não deixará de consistir, 
na opinião do Grupo PT, uma violação das regras legais aplicáveis, pelo que este operador 
confia que a ANACOM irá rever a sua posição nesta matéria na decisão final a adotar.  

Questiona ainda o Grupo PT em que medida é que após a publicação do 
Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, se justifica agravar a obrigação de conceder 
acesso à sua infraestrutura de construção civil através da imposição do princípio da 
equivalência quando se poderia atingir o mesmo objetivo através da fiscalização mais 
apertada da aplicação deste diploma. Sobre esta matéria, o Grupo PT salienta que uma 
das vertentes do princípio da proporcionalidade (que vincula a atuação da ANACOM) é a 
necessidade, a qual impede a adoção de medidas que não sejam indispensáveis para 
atingir o objetivo visado. No caso concreto, considera o Grupo PT que a melhor opção em 
termos de acesso a infraestruturas, a mais benéfica para o interesse público e a menos 
lesiva dos interesses privados seria atuar ao nível do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 
maio, assegurando o cumprimento do regime ali previsto. 

Releva a Optimus que, em Portugal, o operador com PMS está verticalmente integrado, 
considerando que tal facto atribui uma particular importância à imposição de obrigações de 
não discriminação por via da equivalência de acesso. Indica a Optimus que esta obrigação 
é particularmente relevante quando se observa a incapacidade dos operadores que 
utilizam a desagregação do lacete local em oferecer ofertas de triple play vis-à-vis o 
sucesso que o operador com PMS tem tido com a oferta Meo, independentemente do 
suporte tecnológico. A Optimus indica que um fator que agrava a situação mencionada é o 
facto do Grupo PT possuir uma base de clientes a partir da qual faz upselling, o que na sua 
opinião constitui uma vantagem competitiva inequívoca do Grupo PT face aos demais 
operadores, tanto do ponto de vista dos custos de angariação, como dos de instalação. 

A Vodafone menciona que os (i) resultados verificados na última década sobre o nível de 
concorrência do mercado fixo em Portugal, (ii) as várias manifestações públicas dos 
operadores alternativos relativamente ao insucesso e ineficácia das medidas até ao 
momento implementadas para evitar o declínio da situação concorrencial e (iii) a própria 
tendência factual de saída desses mesmos operadores alternativos do mercado, são 
provas inequívocas da conclusão de que é neste momento imprescindível a imposição de 
uma obrigação de a PTC afetar as atividades relacionadas com o fornecimento grossista 
de produtos de acesso relevantes a uma entidade empresarial operacionalmente 
independente. 
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Sobre esta questão, a Vodafone acrescenta que a solução que indica será a única que 
poderá garantir o tratamento não discriminatório de todas as entidades no mercado (não 
apenas em termos de preços, níveis de serviço e identidade de sistemas e processos como 
de tratamento equitativo dos particulares perante a Administração Pública) e assim dotar o 
mercado de um sinal claro e corajoso de tentativa de melhoria das condições 
concorrenciais a curto e médio prazo, que, sem tal imposição, dificilmente poderão vir a 
melhorar. 

A Vodafone termina referindo que a ANACOM foi pioneira na implementação de outras 
iniciativas que garantiram um lugar de destaque no contexto regulatório europeu (e.g. com 
a ORAC) e que a imposição da obrigação de separação funcional que defende dificilmente 
poderá ser considerada desadequada no contexto da ponderação das vantagens e 
inconvenientes que poderá acarretar, pelo que propõe que essa medida seja objeto de 
profunda consideração face ao que considera ser a difícil situação do mercado das 
comunicações eletrónicas fixas português. 

Na opinião da ZON, em função da experiência adquirida na utilização de infraestrutura da 
PTC no âmbito da ORAC e da ORAP, deverão ser reforçadas as obrigações de acesso, 
sobretudo no que toca à criação de condições de equidade temporal e de acesso a 
informação (nomeadamente através da implementação da separação funcional), 
eliminando a discriminação positiva que beneficia as empresas verticalmente integradas 
do operador com PMS.  

Entendimento da ANACOM 

Sobre o comentário do Grupo PT de que o princípio da equivalência é a razão de ser e a 
finalidade específica da obrigação de separação funcional esclarece-se que a equivalência 
de acesso é uma condição necessária, mas não suficiente, para a separação funcional. 
Existem várias fontes que explicam esta matéria, como sejam o estudo realizado pelas 
empresas de consultoria Oxera e Ellare, a pedido da ANACOM73, ou as orientações do 
Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) sobre o 
tema74. 

O argumento do Grupo PT de que qualquer tentativa de facilitar a imposição da separação 
funcional, ainda que recorrendo a uma aparente e injustificada cisão entre o princípio da 
equivalência e a separação funcional, corresponde a um desafio à vontade expressa do 
legislador europeu e nacional, não parece o mais correto até pela recente Recomendação 
da CE sobre não discriminação75. De facto, é a própria CE que defende a imposição – sem 
a necessidade da fundamentação que exige para a imposição da separação funcional, ao 
abrigo na Diretiva 2009/140/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro 

                                                           
73 “Vertical functional separation in the electronic communications sector. What are its implications for the 
Portuguese market?”, disponível em Vertical functional separation in the electronic communications sector - 
What are its implications for the Portuguese market?.   
74 “BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and 
national experiences”, disponível em http://erg.eu.int/doc/berec/bor_10_44rev1.pdf.  
75 Ver    

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-recommendation-consistent-non-discrimination-
obligations-and-costing-methodologies. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=968156
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=968156
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_10_44rev1.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-recommendation-consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-recommendation-consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies
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de 2009 –, do princípio da equivalência, quer na sua Recomendação sobre NRA quer na 
suprarreferida Recomendação sobre não discriminação76. Nesta última, a CE recomenda 
que quando seja imposta uma obrigação de não discriminação seja também imposta a 
equivalência de acesso, em determinadas situações através de uma equivalência de 
inputs. 

Deste modo, e pelos motivos que melhor se detalham na revisão do SPD, impõe-se a 
obrigação de equivalência de inputs na ORAC e na ORAP. 

Quanto à separação funcional propriamente dita, proposta pela Vodafone e pela ZON, 
remete-se para o disposto na Diretiva 2009/140/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de novembro de 2009, que refere o caráter excecional da medida em causa e as 
etapas envolvidas na sua imposição. 

A Recomendação da CE sobre não discriminação acima referida endereça, de algum 
modo, as preocupações suscitadas pela Vodafone e pela ZON, e é tida em conta nas 
alterações que se propõe efetuar ao SPD. 

3.5.3. Transparência 

Em relação à obrigação de transparência e à obrigação de publicitar as condições de 
disponibilização de fibra ótica escura quando não houver espaços em condutas, o Grupo 
PT remete para os seus comentários relativos à obrigação de acesso à infraestrutura de 
construção civil e fibra ótica escura.  

Quanto à obrigação de disponibilizar, na Extranet, a informação sobre ocupação de 
condutas nos concelhos onde não é imposto o acesso a fibra ótica, no entendimento do 
Grupo PT a ANACOM “esquece” que nos 17 concelhos onde se propõe não impor a 
obrigação de acesso à fibra ótica existem infraestruturas alternativas à sua rede de 
condutas e postes, pelo que considera totalmente legítimo questionar a proporcionalidade 
e a adequação do alargamento geográfico da informação sobre ocupação de condutas. Na 
sua opinião, à luz do regime do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, não é justificado 
impor obrigações adicionais sobre si nesta matéria. 

Entende ainda o Grupo PT que o prazo de 3 meses para disponibilização desta informação 
é irrealista face aos esforços de investimento em que terá de incorrer para recolher e tratar 
a informação em causa e disponibilizá-la na Extranet, propondo que, a manter-se esta 
obrigação, o prazo em causa deverá ser alterado para 12 meses a contar da data de 
notificação da decisão final relativa à análise dos mercados 4 e 5. 

Quanto à disponibilização de informação detalhada e atempada sobre evoluções na sua 
infraestrutura de rede de acesso (incluindo condutas), refere o Grupo PT que a ORAC já 
prevê a comunicação de construção de novas infraestruturas e a possibilidade de os 
operadores reservarem espaço nas mesmas, não havendo, no entanto, procura para este 

                                                           
76 Por exemplo, no n.º 13 daquela Recomendação, é referido que “Caso a capacidade das condutas o consinta, 
as ARN devem impor a obrigação de oferta de acesso à infra-estrutura de engenharia civil. O acesso deve ser 
concedido em conformidade com o princípio da equivalência exposto no anexo II” (sublinhado nosso). 
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serviço. Assim, e à semelhança do que referiu para a oferta de fibra ótica escura, também 
considera esta medida desproporcional na medida em que não existe procura real para 
este serviço. 

Entendimento da ANACOM 

Os comentários do Grupo PT sobre a obrigação de publicitar as condições de 
disponibilização de fibra escura e sobre a proporcionalidade de “agravar” as obrigações de 
acesso à sua infraestrutura de construção civil através da imposição do alargamento 
geográfico da informação sobre ocupação de condutas foram já respondidos noutras 
secções, pelo que não se repete a resposta aos mesmos. 

As restantes matérias são reavaliadas no contexto do novo SPD. 

3.5.4. Controlo de preços e contabilização de custos 

Considera o Grupo PT que os erros que, no seu entender, foram cometidos na definição e 
análise destes mercados têm como consequência a inadequação, falta de fundamento e 
desproporcionalidade das obrigações que se pretendem impor, facto que surge 
particularmente realçado quando se trata de obrigações de controlo de preços e de 
contabilização de custos que são das mais intrusivas pelo grau de exposição e de 
condicionamento que impõem ao operador regulado. 

Assim, o Grupo PT não concorda com a posição da ANACOM de estender ao acesso virtual 
à fibra ótica a obrigação de orientação dos preços para os custos, bem como a obrigação 
de demonstrar a ausência de compressão de margens entre os preços desta oferta 
grossista e os preços das ofertas retalhistas. 

Alega o Grupo PT que a análise da jurisprudência dos tribunais da União Europeia revela 
que os casos de compressão de margens apresentam como pano de fundo o seguinte 
denominador comum: 

- Uma empresa verticalmente integrada produz em condição de dominância um 
produto ou serviço para o qual não existem alternativas efetivas e de que os seus 
concorrentes necessitam para desenvolver a sua atividade num mercado a jusante. 

- A empresa verticalmente integrada participa também no mercado a jusante através 
da sua divisão retalhista. 

- O preço que a empresa verticalmente integrada cobra pelo produto ou serviço aos 
seus clientes concorrentes, quando confrontado com o preço que pratica no 
mercado a jusante, não permite uma margem suficiente para que as empresas 
concorrentes repliquem (com um lucro razoável) as ofertas retalhistas da empresa 
dominante, o que pode conduzir ao afastamento destas empresas concorrentes do 
mercado. 
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Defende o Grupo PT que os requisitos típicos de um caso de compressão de margens não 
têm lugar no mercado em questão e que não será adequado, justificável e proporcional 
impor a presente obrigação no mercado relevante definido pela ANACOM. 

Alega o Grupo PT que, num conjunto significativo de zonas geográficas do país (não 
abrangidas pelos 17 concelhos nos quais a obrigação de acesso à fibra ótica não será 
imposta), existem infraestruturas alternativas à sua rede de fibra ótica, pelo que esta não 
constitui, de todo, um fator essencial de que os seus concorrentes necessitem para 
desenvolver a sua atividade num mercado a jusante. 

Acresce o Grupo PT que nestas zonas estarão também presentes um ou mais operadores 
de cabo que são, segundo o Grupo PT, quem domina o segmento de mercado endereçado 
pela fibra ótica (alto débito e triple play). Questiona assim o Grupo PT a sujeição dos preços 
das suas ofertas a tal constrangimento regulatório em zonas em que é, na sua opinião, o 
entrante enfrentando concorrentes já instalados que detêm a sua própria infraestrutura. 

Assim, defende o Grupo PT que, nem o pressuposto (da jurisprudência dos tribunais da 
UE) da infraestrutura essencial nem o da dominância no seu fornecimento se verificam, o 
que faz cair pela base a necessidade de ser imposta uma avaliação de compressão de 
margens às suas ofertas suportadas em fibra ótica, e que a verificar-se tal imposição, 
estaríamos perante um ónus absolutamente desproporcional, inadequado e injustificável 
sobre a atividade da empresa, esperando que a ANACOM venha a rever a sua posição 
sobre esta matéria. 

Sem prejuízo, e na hipótese da ANACOM decidir manter a posição expressa no SPD, o 
Grupo PT alerta para a complexidade de que se revestirá tal exercício de análise de 
compressão de margens77.  

A Optimus reconhece que, atendendo ao carácter recente das redes de fibra ótica, bem 
como ao risco associado, existirá a tendência de atribuir um prémio de risco sobre os custos 
apurados. Porém, considera que, há também que tomar em conta que qualquer obrigação 
de acesso será colocada em causa se o modelo de tarifação não assentar em princípios 
de orientação para os custos e de não discriminação. 

Adicionalmente defende a Optimus que: 

- O risco associado para o operador com PMS, atenta a sua base de clientes e 
controlo de infraestruturas essenciais, é manifestamente inferior ao das 
beneficiárias. 

- As condições de acesso a capital do operador com PMS são muito superiores às 
de qualquer outro operador nacional. 

                                                           
77 Segundo o Grupo PT, atendendo aos modelos e estratégias de negócio dos operadores que apostam nos 
mercados do alto débito e do triple play, aquela análise terá necessariamente de ser feita numa perspetiva de 
longo prazo e de custos incrementais, modelando um operador alternativo eficiente com custos de 
infraestrutura estabilizados e determinados valores mínimos de escala, cobertura, penetração e maturidade do 
negócio. 
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- A partilha da rede é, por si só, uma forma de reduzir o risco associado ao 
investimento, na medida em que o acesso é efetuado de modo orientado para os 
custos e, por conseguinte, a recuperação do capital investido não é colocada em 
causa, ao mesmo tempo que a maior publicidade do sector como um todo, 
resultante de um maior número de operadores com ofertas em fibra ótica, dará uma 
maior visibilidade sobre os benefícios destes serviços e, por conseguinte, alargará 
a base de clientes. 

- A existência de mecanismos de tarifação como descontos de quantidade e de 
fidelização colocará em risco a concorrência no mercado. Na verdade, a Optimus 
considera que o mercado nacional de banda larga foi amplamente prejudicado no 
passado por tais práticas da PTC, sendo que esse período deve servir de exemplo 
para o que, agora, não deve ser admitido. 

Entendimento da ANACOM 

A matéria em discussão nesta secção é reavaliada no contexto do novo SPD.  

3.5.5. Separação de contas e reporte financeiro 

Nenhuma entidade efetuou observações em relação a estes controlos regulamentares. 

3.6. Definição do mercado retalhista de acesso em banda larga 

Na sequência da análise apresentada no SPD da ANACOM relativo à definição dos 
mercados do produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e imposição, 
manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares, relativamente ao 
mercado retalhista de acesso em banda larga, a ANACOM concluiu que o mesmo é 
constituído pelos serviços de acesso em banda larga suportados em qualquer tecnologia 
fixa, prestados a clientes residenciais e não residenciais, e divide-se em dois mercados 
geográficos: 

- Mercado de acesso em banda larga nas “áreas C”. 

- Mercado de acesso em banda larga nas “áreas NC”. 

No que diz respeito à definição do mercado retalhista de acesso em banda larga, a AdC 
partilha o entendimento da ANACOM de que os vários tipos de acesso à rede num local 
fixo são substitutos entre si. Acrescenta a AdC que entende que, do ponto de vista da 
regulação ex ante e para efeitos da imposição de obrigações regulamentares, o mercado 
de produto a considerar neste âmbito é o mercado do acesso em banda larga, 
independentemente de ser oferecido em modo isolado ou num pacote. 

Relativamente à definição de mercados geográficos, indica a AdC que a heterogeneidade 
de condições concorrenciais entre as “áreas C” e as “áreas NC”, nomeadamente a diferente 
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pressão concorrencial exercida sobre o Grupo PT nas referidas áreas, é de molde a 
justificar a definição de mercados geográficos distintos. 

Considera o Grupo PT que, em relação ao mercado de acesso em banda larga, quer a 
nível retalhista quer a nível grossista, a ANACOM mantém no SPD a abordagem definida 
na deliberação de 2009, pelo que remete em termos gerais para os comentários 
específicos tecidos a propósito do mercado 5 nessa deliberação, em especial a propósito 
das “áreas NC”. 

O Grupo PT entende que este SPD poderia ser o momento apropriado para analisar, com 
todo o rigor, em que medida é que as ferramentas regulatórias são (ou têm sido) 
efetivamente os meios mais adequados para alterar a estrutura de concorrência em zonas 
de baixo potencial de mercado, neste caso, as “áreas NC”. 

Na sua opinião, as “áreas NC” têm uma incapacidade intrínseca para captar investimento 
privado e admite que, embora existam diversas “áreas NC” com forte presença de 
operadores de cabo, numa parte relevante destas zonas a PTC é praticamente a única 
entidade que detém uma infraestrutura capaz de prestar serviços de acesso em banda 
larga, pelo que a sua quota de mercado retalhista e grossista é naturalmente elevada. 

No entanto, para o Grupo PT a questão fundamental que a ANACOM deveria procurar 
analisar é a de saber se continua a existir justificação para a manutenção de 
constrangimentos regulatórios sobre o Grupo PT quando é historicamente evidente que 
não é pelo facto de existirem produtos regulatórios nestas zonas que os operadores 
alternativos ali decidem investir. Na sua opinião, esta questão assume maior acuidade no 
contexto atual, tendo em atenção o investimento que se encontra em curso nas zonas 
rurais/remotas que foram objeto de concurso público para a instalação de NRA fortemente 
subsidiadas por fundos públicos, e também os investimentos associados às Redes 
Comunitárias (projeto da UMIC) e a projetos de Redes Municipais. 

O facto de as condições sociodemográficas e económicas das “áreas NC” não incentivarem 
o investimento e de o número de acessos da oferta Rede ADSL PT estar em queda 
acentuada são motivos suficientes para, no entender do Grupo PT, levar a ANACOM a 
ponderar a proporcionalidade, a necessidade e a justificação para manter e, sobretudo, 
para reforçar os constrangimentos regulatórios sobre o Grupo PT nestas áreas. 

Quanto à definição do mercado do produto, o Grupo PT mantém as reservas anteriormente 
apontadas em relação à definição conceptual de um mercado retalhista de acesso à rede 
e à sua distinção face ao mercado retalhista de acesso em banda larga, sobretudo em 
relação aos efeitos desta abordagem (conceptual) no que se refere a proteger da regulação 
o que considera ser o operador dominante no segmento de alto débito e na prestação de 
serviços triple play. 

Quanto à conclusão da ANACOM a propósito da ausência de substituibilidade entre o 
serviço de acesso em banda larga fixa e o serviço de acesso em banda larga móvel, o 
Grupo PT não encontra motivos para discordar da abordagem seguida no SPD. 
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No que diz respeito à conclusão sobre a substituibilidade entre o serviço de acesso em 
banda larga através de fibra ótica (e cabo com DOCSIS 3.0) e ADSL, o Grupo PT remete, 
em termos gerais, para os comentários efetuados a propósito do mercado de acesso à 
rede. Defende o Grupo PT que o mercado da banda larga em Portugal deveria ser 
segmentado em banda larga básica (cobre) e alto débito (fibra ótica e cabo com DOCSIS 
3.0), face às diferentes características e funcionalidades entre fibra ótica / cabo DOCSIS 
3.0 e cobre (ADSL), nomeadamente em termos de velocidades. 

Sobre o âmbito geográfico do mercado de acesso em banda larga, o Grupo PT não tem 
reservas sérias à manutenção neste SPD das conclusões que resultavam da deliberação 
de 2009, ou seja, a divisão entre “áreas C” e “áreas NC”. Apesar das alterações verificadas 
em algumas “áreas C” e áreas “NC”, o Grupo PT concorda que, dentro de um quadro de 
estabilidade e previsibilidade, se deve manter a listagem das referidas áreas aprovada em 
2009. 

Quanto à segmentação geográfica no âmbito do mercado 5, em “áreas C” e “áreas NC”, a 
Oni mantém a sua discordância em relação a esta decisão78. 

Alega a Oni que os receios que apresentou na argumentação de resposta à consulta 
pública sobre a anterior análise de mercados79 se confirmaram, remetendo para a análise 
das quotas de mercado do Grupo PT e dos preços retalhistas nas “áreas C” e “áreas NC”. 

Refere a Oni que as quotas de mercado retalhistas do Grupo PT se reforçaram em ambas 
as zonas desde a última análise de mercado enquanto a maioria dos operadores 
alternativos viu reduzir as suas quotas de mercado (excetuando a ZON, que anteriormente 
pertencia ao Grupo PT, e a Vodafone, que mesmo assim tem quotas de mercado muito 
pequenas). Por outro lado, refere a Oni que existe um significativo diferencial entre os 
preços retalhistas de banda larga da PTC nas “áreas C” e nas “áreas NC” e o principal 
operador alternativo já não endereça comercialmente as “áreas NC”.  

Alega ainda a Oni que a nível grossista, apesar de a PTC ter optado por não descontinuar 
a oferta Rede ADSL PT nas “áreas C”, manteve os preços uniformes em todo o território, 
pelo que estes preços não beneficiaram dos efeitos da concorrência que essa Autoridade 
identificou a nível retalhista nas “áreas C”, mantendo-se, assim, preços grossistas 
alinhados, através da regra "retalho-menos", com os preços mais altos de retalho 
praticados nas “áreas NC”, as únicas onde se mantiveram as obrigações regulatórias. 

Desta forma, entende a Oni que a segmentação geográfica do mercado 5 não se traduziu 
numa quebra da homogeneidade das condições da oferta grossista (apenas por opção da 
PTC) mas sim numa redução da sua competitividade dada a manutenção de preços 
grossistas a níveis elevados em todo o território. 

                                                           
78 Posição já manifestada na sua resposta à consulta pública sobre a anterior análise de mercados. 
79 Nomeadamente que a dimensão do país é demasiado pequena e que existiam assimetrias socioeconómicas 
significativas entre regiões, que poderiam vir a ser acentuadas caso a ANACOM mantivesse a segmentação 
geográfica proposta. 
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Por outro lado, para a Oni a segmentação geográfica dos mercados grossistas também 
afeta as soluções de operadores alternativos para o segmento empresarial, quanto mais 
não seja, no caso concreto da oferta Rede ADSL PT, ao manter os preços grossistas 
artificialmente elevados, do que resulta uma redução da competitividade das soluções 
suportadas nessa oferta. E contrariamente à argumentação da ANACOM para não 
considerar em separado o impacto a nível grossista dos requisitos dos clientes de retalho 
empresariais, defende a Oni que a existência de uma oferta regulada no mercado 5 é 
fundamental para endereçar tais clientes. 

Segundo a Oni, um dos requisitos típicos de grandes clientes empresariais e do sector 
público é a ligação em rede de um grande número de locais espalhados por todo o território 
nacional. Acresce que os locais de cliente a ligar podem ter requisitos de comunicações 
muito diferentes entre si80, que terão de recorrer a todo o tipo de meios de acesso, desde 
meios próprios, construídos especificamente (por exemplo, para ligação dos edifícios 
principais), a meios alugados, onde se poderão incluir circuitos alugados, lacetes 
desagregados ou acessos em banda larga. Alega a Oni que a opção pelo tipo de acesso 
específico para cada local terá em conta os requisitos de comunicações desse local e a 
rentabilidade da solução. 

Refere a Oni que será economicamente inviável a um operador alternativo recorrer sempre 
a meios próprios ou, mesmo, a lacetes desagregados, pelo que é fundamental que exista 
uma oferta regulada de acesso em banda larga (atualmente a oferta Rede ADSL PT) que 
permita satisfazer as necessidades do mercado empresarial. 

A Oni destaca que neste tipo de soluções o acesso de banda larga não é utilizado 
unicamente nem principalmente como suporte do serviço de acesso à Internet mas sim 
como solução de acesso a uma rede empresarial multisserviços IP-MPLS, que pode 
suportar todo o tipo de serviços, nomeadamente de VolP em local fixo, de dados e de 
acesso à Internet. Na sua opinião, as considerações constantes do SPD parecem ignorar 
este aspecto crucial da utilização dos acessos de banda larga por clientes empresariais, 
uma vez que se focam quase exclusivamente na análise do fornecimento de serviços de 
acesso à Internet nos mercados massificados. 

Assim, a Oni considera que não é correto defender que grandes clientes empresariais e do 
sector público não necessitam de acessos de banda larga disponíveis através da oferta 
grossista Rede ADSL PT e que recorrem fundamentalmente a acessos suportados em 
circuitos dedicados, concluindo, dessa forma, não se justificar um tratamento regulatório 
diferenciado das ofertas grossistas segundo os clientes de retalho endereçados.  

Defende assim a Oni que, para um correto suporte dos requisitos dos clientes empresariais, 
é fundamental que: 

- Não haja segmentação geográfica dos mercados grossistas, de forma a garantir 
condições homogéneas em todo o território nacional para as respetivas ofertas 

                                                           
80 A Oni dá como exemplo um cliente do sector financeiro onde uma mesma solução global terá de cobrir a 
sede, edifícios de grandes dimensões, agências grandes, médias e pequenas e onde terá de ser tido em conta 
que um grande edifício exigirá uma solução de acesso de elevada capacidade enquanto as agências mais 
pequenas poderão necessitar apenas de um acesso com alguns Mbit/s. 
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reguladas. Face ao alinhamento dos preços grossistas da oferta Rede ADSL PT 
com os mais altos preços de retalho praticados pelo Grupo PT, a Oni entende 
que a não segmentação geográfica também teria permitido que as reduções de 
preços de retalho observadas nas zonas de retalho mais concorrenciais se 
refletissem em reduções dos preços grossistas (esperando a Oni que a 
substituição da regra “retalho-menos” pela orientação dos preços para os custos 
nas “áreas NC” possa levar ao mesmo resultado). 

- As funcionalidades, preços, acordos de níveis de serviços (SLA), 
compensações por incumprimento e processos operacionais associados à 
oferta grossista Rede ADSL PT devem permitir aos operadores alternativos 
concorrer efetivamente com as melhores ofertas de retalho dirigidas ao 
segmento empresarial do Grupo PT. 

Relativamente ao mercado retalhista de acesso em banda larga, a Optimus concorda com 
a abordagem da ANACOM no que se refere à definição do mercado de produto mas, no 
que diz respeito ao mercado geográfico, considera existirem erros nos pressupostos que 
distorcem fortemente a análise. Neste contexto, os comentários apresentados pela 
Optimus concentram-se na análise do mercado geográfico. 

Refere a Optimus que a ANACOM toma como referência para o mercado retalhista conexo 
ao mercado 5, o mercado de acesso em banda larga. Neste contexto, a Optimus identifica 
aquelas que considera ser as principais alterações verificadas desde a última análise de 
mercados. Considera a Optimus que as alterações a seguir identificadas deverão ser 
tomadas em consideração na discussão das condições concorrenciais dos mercados 
grossistas conexos: 

- O crescimento do acesso em banda larga ocorre suportado nas ofertas de televisão. 

Considera a Optimus que o serviço de televisão assume-se como o elemento chave 
para o aumento da penetração do serviço de banda larga, referindo que o seu 
crescimento é obtido com base no sucesso das ofertas double e triple play. 

A este respeito a Optimus faz referência à apresentação dos resultados do ano de 
2011, indicando que a PTC sublinha a importância da televisão para o crescimento 
do serviço de banda larga81.  

A Optimus analisa também os resultados operacionais do Grupo PT, concluindo 
que, no final de 2011, a penetração dos clientes de televisão na base de clientes 

                                                           
81 “O aumento dos clientes de acessos fixos de retalho foi impulsionado pelo sólido desempenho do Meo, o 
serviço de televisão por subscrição da PT, com a base de clientes de TV a apresentar uma aceleração no 
crescimento de 25,6% face ao 4T10 para 1.042 mil (68 mil adições liquidas no 4T11 e 212 mil em 2011) e com 
os clientes de banda larga a aumentarem 10,4% face 4T10 para 1.105 mil (33 mil adições liquidas no 4T11 e 
104 mil em 2011). O sucesso do Meo é alcançado através de uma proposta de valor muito diferenciada, que 
se sustenta num serviço de TV por subscrição não linear que oferece uma experiência multiscreen única com 
canais em directo, vídeo on demand, aluguer de jogos e músicas disponíveis em vários equipamentos. Com 
1.042 mil clientes, o Meo superou a barreira de um milhão de clientes em Novembro de 2011, em apenas 3 
anos e meio após o seu lançamento a nível nacional em Abril de 2008, detendo já uma quota de mercado de 
35,5%.” 
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de Internet de banda larga fixa atingia já os 94 por cento, i.e., um aumento de 11 
p.p. face ao período homólogo de 2010. 

Faz a Optimus também referência a uma análise, indicando que a mesma é clara 
relativamente à importância do serviço de televisão82.  

Conclui assim a Optimus que a avaliação das ofertas que agregam estes dois 
serviços assume particular relevância e não apenas as ofertas associadas à 
Internet enquanto serviço isolado.  

A Optimus refere que esta conclusão é corroborada pelo facto de não existir uma 
procura real e relevante para os serviços de televisão e Internet se adquiridos 
isoladamente e apresenta uma tabela sobre as combinações de serviços que são 
disponibilizadas em pacotes e a respetiva atratividade relativa. Utilizando a 
informação nesta tabela a Optimus observa que há 6 combinações de produtos 
isolados que são mais económicas que pacotes equivalentes comercializados no 
mercado. Indica a Optimus que, para estas 6 combinações, identifica 7 ofertas em 
pacote que apresentam preço mais elevado que a aquisição isolada de 
combinações de ofertas isoladas equivalentes. Porém, a Optimus refere que, para 
os demais casos (11 combinações), os pacotes equivalentes oferecidos no 
mercado são economicamente mais vantajosos, num total de 24 pacotes. 

Atendendo à análise efetuada, conclui a Optimus que é inequívoco que, para um 
operador que apenas ofereça acesso à Internet, dificilmente poderá competir com 
operadores que também oferecem o serviço de televisão, na medida em que os 
clientes não encontrarão no mercado ofertas isoladas de televisão que tornem 
atrativa essa opção. 

Adicionalmente, a Optimus considera que, mesmo nos casos em que o cliente opte 
por dois serviços adquiridos de modo isolado, há dois fatores que concorrem 
negativamente para a atratividade dessa opção: (i) optando por dois operadores 
distintos existe uma barreira para o cliente devido aos custos de instalação que são 
a duplicar e que não estão refletidos na análise mencionada, a qual apenas 
compara as mensalidades, e (ii) a complexidade da rede doméstica também 
constitui um fator de dissuasão relevante, na medida em que a instalação conjunta 
de dois serviços assegura a compatibilidade dos equipamentos, o que não sucede 
quando os mesmos são instalados de modo independente. 

- Redução da relevância que a desagregação do lacete local assume no mercado 
atual.  

A Optimus refere que apenas um operador se mantém ativo na desagregação do 
lacete local para o mercado residencial, o que no seu entender demonstra que essa 
oferta grossista tem vindo a ver a sua importância diminuir de modo acentuado. 

                                                           
82 Portuguese Telecommunications Update, ESN Sector Report, 16.12.2010, que refere que “It is clear that the 
operators are now seeing the Pay-TV service as the entry to customers’ houses as it is the service which most 
influences their choice of operator.(…) As already stated, Pay-TV has been used as the key service for operators 
to capture customers and sell them, not only Pay-TV, but Triple-Play bundles.” 
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Refere também a Optimus que a pressão concorrencial exercida pelos operadores 
suportados na oferta desagregada do lacete é inegavelmente decrescente: tanto 
pelo número de lacetes desagregados83, como pelo número de intervenientes no 
mercado. 

Refere a Optimus que a perda de importância da desagregação do lacete local é 
clara quando se atende ao facto de, no último trimestre, os clientes de banda larga 
suportados em ADSL terem sido os únicos a decrescer (1,2 por cento). 

A Optimus, considerando a evolução das quotas de mercado no acesso em banda 
larga, observa que a quota do operador ainda presente no mercado residencial 
decresceu ligeiramente a sua quota desde 2010 e que, no caso da Optimus, a 
tendência de queda acentuada se manteve. 

- Evolução significativa da cobertura de alojamentos por NRA, por parte da PTC e da 
ZON. 

No que se refere às NRA, a Optimus observa que existiu uma evolução significativa, 
com a PTC a atingir um milhão de casas cobertas, a Optimus e a Vodafone com 
400 mil casas em conjunto e a ZON com uma cobertura de cerca de 3 milhões de 
casas em DOCSIS 3.0. Refere a Optimus que, com a exceção da ZON e do Grupo 
PT, a cobertura é bastante limitada, dependendo da conjunção de vários fatores 
como o poder de compra, a proximidade de eixos de via principais, o tipo e 
concentração de construção vertical, os níveis de escolaridade, entre outros.  

A Optimus releva ainda a ausência de qualquer sinal de investimento futuro nestas 
redes por parte destes operadores referindo ainda que, no seu caso, essa intenção 
de suspensão total do investimento já foi assumida junto do regulador há largos 
meses. 

- Ausência de diferenciação tarifária entre zonas no caso das ofertas com televisão84. 

A Optimus analisa também as práticas tarifárias existentes no mercado referindo 
que o Sapo mantém a diferenciação tarifária entre zonas “Sapo” e “não Sapo”, para 
as ofertas de acesso à Internet sem televisão. No entanto, indica a Optimus que, tal 
não sucede no caso das ofertas com televisão, onde não existe diferenciação 
tarifária.  

A Optimus apresenta um exemplo desta situação, referindo que na localidade de 
Botequim na Freguesia de Riachos (Torres Novas), a rua Carlos da Luz não é uma 
zona “Sapo”, pelo que para aceder ao serviço de acesso à Internet apenas, o cliente 
tem de recorrer às ofertas da PTC disponíveis nas zonas “não Sapo” (cujo preço é 

                                                           
83 Referindo os 20 por cento de redução nos últimos 2 anos, com a redução anual a agravar-se no período: 14 
por cento de entre o quarto trimestre de 2009 e o quarto trimestre de 2010 e 19 por cento entre o quarto 
trimestre de 2010 e o quarto trimestre de 2011. 
84 Ao contrário do que acontece com as ofertas de acesso à Internet sem televisão, com as zonas “Sapo” e 
“não Sapo”. 
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mais elevado que as ofertas nas zonas “Sapo”). Mas se o mesmo cliente quiser 
optar pela Meo, tem acesso às ofertas ADSL, as quais não apresentam qualquer 
diferenciação face à oferta de entrada de fibra ótica da Meo.  

Alega também a Optimus que, relativamente aos serviços em pacote, a única 
diferenciação refere-se à tecnologia e não à cobertura geográfica. Como exemplo 
a Optimus apresenta a situação de um cliente que se encontre na Freguesia de 
Algueirão-Mem Martins, onde existe cobertura de fibra ótica e satélite. Indica a 
Optimus que os clientes desta zona poderão contratar o serviço de acesso à 
Internet e de televisão tanto em fibra ótica como em DTH, relevando que o serviço 
DTH apresenta preços uniformes em toda a sua área de cobertura (i.e., o preço em 
Mem Martins para a oferta DTH é igual ao preço dessa mesma oferta em qualquer 
outro ponto do país). Conclui assim a Optimus que as condições descritas 
demonstram que os operadores percecionam o mercado como um único. 

A Optimus também apresenta os preços das ofertas em pacote de acesso à Internet 
e televisão dos principais operadores, chegando à conclusão que não existem 
diferenças substanciais de preços. As diferenças identificadas pela Optimus têm 
por base a tecnologia e não a cobertura geográfica (a qual refere apresentar claras 
sobreposições), concluindo que essas diferenças não refletem diferentes 
avaliações da envolvente concorrencial.  

Por fim a Optimus avalia a diferenciação tarifária existente no caso do serviço de 
acesso à Internet isolado, concluindo que a oferta do Sapo para as zonas “não 
Sapo” apenas é relevante se os clientes não derem qualquer valor ao serviço de 
televisão e se não estiverem interessados em velocidades superiores a 8 Mbps. 

Atendendo aos argumentos e considerações apresentadas supra, a Optimus conclui o 
seguinte: 

- Atualmente e prospectivamente, as ofertas relevantes a considerar são as ofertas 
de pacote que incluem os serviços de televisão e de acesso à Internet. 

- As ofertas suportadas na oferta desagregada do lacete local têm vindo a ver a sua 
importância a decrescer fortemente, com a exceção da oferta do operador 
verticalmente integrado (oferta Meo), pelo que a oferta desagregada do lacete local 
é insuficiente para garantir uma pressão competitiva relevante no mercado 
retalhista. 

- As redes de fibra ótica alternativas têm uma reduzida abrangência geográfica e, 
como referiu nos comentários ao mercado 4, não existem perspetivas de 
investimento relevante adicional. 

- Os operadores presentes no mercado veem o mercado como um todo, o que é 
demonstrado pela prática tarifária seguida nas ofertas em pacote (as relevantes 
para o horizonte temporal da presente análise). 
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Atendendo à caracterização do mercado retalhista de banda larga efetuada, a Optimus 
tenta aplicar os princípios de análise de mercado preconizados pela CE e validar as 
conclusões apresentadas pela ANACOM no que à segmentação geográfica se refere.  

Neste sentido, refere a Optimus que, de acordo com as linhas de orientação para a análise 
de mercados, a delimitação geográfica de um dado mercado tem como base a constatação 
de condições de concorrência suficientemente distintas de modo a que se possam 
identificar diferentes mercados que não apresentem condições suficientemente 
homogéneas. Para efetuar esta análise a Optimus verifica e comenta o modo como a 
ANACOM aborda cada um dos seguintes aspectos: 

- Se a existência de infraestruturas com coberturas regionais sinalizam a 
possibilidade de um mercado autónomo. 

Segundo a Optimus, as diferenças nas coberturas das redes relevantes não são 
suficientes para suportar uma conclusão sobre uma dinâmica concorrencial distinta, 
na medida em que os preços das ofertas de referência no mercado são 
homogéneos em todo o país. Neste sentido, a Optimus indica verificar-se 
precisamente o critério que a CE aponta como suficiente para que não existam 
mercados distintos: os concorrentes regionais conseguem exercer um efeito 
disciplinador fora das suas zonas geográficas. 

- Se existem práticas tarifárias suficientemente distintas que se suportem na 
existência de uma dinâmica concorrencial distinta, devendo ser eliminadas 
situações em que os concorrentes regionais conseguem exercer um efeito 
disciplinador fora das suas zonas geográficas. 

Para a Optimus, as áreas de cobertura das NRA do Grupo PT e dos demais 
operadores não têm implicações na postura competitiva do primeiro. 

- Se as áreas de cobertura das NRA do Grupo PT e demais operadores implicam 
alterações na postura competitiva do primeiro sempre que as redes dos demais 
estejam presentes. 

Os produtos são, no entender da Optimus, distribuídos à escala nacional variando 
os débitos em resultado das diferenças inerentes à tecnologia utilizada. 

- Se os produtos são similares ou se apresentam diferenças significativas consoante 
a área geográfica. 

Não obstante permanecerem diferenças relevantes entre as quotas de mercado do 
Grupo PT em diferentes zonas do país, para a Optimus os dados disponíveis 
demonstram que é aquele grupo que mais aumenta a quota de mercado e que a 
tendência não é de abrandamento mas, pelo contrário, de aumento da distância 
face ao segundo operador. 
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- Finalmente, e conforme exposto na Recomendação da CE sobre NRA, as 
diferenças encontradas deverão ser objetivas, substanciais e estáveis ao longo do 
tempo, ao mesmo tempo que se recomenda a revisão das fronteiras geográficas 
anteriormente definidas atentas as alterações na dinâmica concorrencial que as 
NRA possam ter imprimido no mercado. 

A este respeito, a Optimus indica que a ANACOM não faz qualquer referência às 
consequências que o crescimento da Vodafone tem associadas, pelo facto de estar 
suportado na sua rede de fibra ótica. Defende assim a Optimus que, não existindo 
qualquer informação pública que indicie a continuação do investimento na sua rede 
de fibra ótica, e considerando o que a Optimus já indicou anteriormente sobre a 
probabilidade de aumento da cobertura das redes de fibra ótica, entende que existe 
um claro limite ao crescimento deste operador, pelo que a sua pressão competitiva 
está inerentemente limitada. 

Indica a Optimus que a análise da ANACOM justifica a segmentação proposta com base 
nos seguintes aspectos: 

- Manutenção da área de central do Grupo PT como unidade geográfica de 
referência. 

- Constatação de preços geograficamente distintos para as ofertas isoladas de 
acesso em banda larga, nomeadamente no que às ofertas Sapo se refere; 

- Persistência de uma disparidade das quotas de mercado do Grupo PT nas “áreas 
C” face às das “áreas NC”. Neste particular, a Optimus refere que a ANACOM 
identifica a evolução positiva que as quotas retalhistas do Grupo PT tem vindo a ter 
nestas áreas, em detrimento dos seus concorrentes, não obstante nas “áreas C” 
permanecer abaixo dos 40 por cento de quota (34 por cento, o que representa um 
aumento de 9 por cento face a 2007). 

- A aplicação dos critérios da anterior análise de mercados conduziria a uma saída 
de 8 centrais das “áreas C” e a entrada de 12 nas “áreas NC”. Indica a Optimus que 
a ANACOM, argumentando com base na necessidade de manter a previsibilidade 
regulatória, opta por manter as zonas definidas em 2009, não fazendo a ANACOM, 
neste contexto, segundo a Optimus, qualquer referência ou análise à evolução, 
desde 2009, da competitividade das ofertas dos operadores alternativos suportadas 
no acesso desagregado ao lacete local. 

A Optimus indica que não pode deixar de manifestar a sua total oposição à metodologia 
seguida pelo regulador, na medida em que, no seu entender, enferma de três vícios 
estruturais: 

- Considera a Optimus que a análise da ANACOM é circular, referindo que, para 
determinar se existem mercados distintos, esta Autoridade parte, essencialmente, 
de uma análise das quotas de mercado nos mercados geográficos que acaba por 
definir. Alega a Optimus que a ANACOM, em vez de analisar o mercado como um 
todo, analisa os dois mercados geográficos autonomamente. 
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- Por outro lado, a Optimus indica que a ANACOM centra a sua análise numa 
avaliação estática (quotas de mercado), “satisfazendo-se com a constatação de que 
persistem diferenças significativas de quota entre as duas zonas definidas a priori”. 

- A Optimus refere que o único elemento adicional que a ANACOM toma em 
consideração para descrever “pressões competitivas” distintas é a ausência de 
homogeneidade dos preços das ofertas isoladas de banda larga do Grupo PT. 
Defende porém a Optimus que, como a própria ANACOM refere na descrição do 
mercado retalhista aquando da análise do mercado 4, e como foi atrás 
demonstrado, estas ofertas não têm relevância para a concorrência do sector, na 
medida em que estão em acelerado desaparecimento, devendo a referência ser as 
ofertas em pacote. Relativamente a estas ofertas, a Optimus indica que a ANACOM 
refere na análise de mercado que existe uma homogeneidade tarifária ao longo de 
todo o território nacional, o que, no entender daquela empresa, demonstra que a 
pressão competitiva é similar em todo o território. Considera a Optimus que esta 
Autoridade optou por ignorar por completo estes factos na análise.  

A Optimus refere que, com base no tipo de abordagem seguida pela ANACOM, qualquer 
mercado pode ser segmentado geograficamente, dado poderem ser sempre encontrados 
clusters geográficos onde as quotas de mercado são distintas das do restante território, 
sem que tal reflita, no seu entender, diferenças estruturais nas dinâmicas de concorrência 
dessas zonas. 

Deste modo, a Optimus considera a fundamentação da ANACOM para a manutenção da 
segmentação geográfica errada, centrada numa análise estática e não prospetiva e 
ignorando as próprias conclusões sobre a dinâmica concorrencial do mercado que esta 
Autoridade, em outras secções do documento, retirou (e.g. irrelevância das ofertas de 
acesso à Internet isoladas). Neste contexto, a Optimus considera que o mercado retalhista 
de acesso em banda larga é nacional. 

No âmbito da definição do mercado do produto, a ZON dá destaque à oferta crescente de 
banda larga agregada em pacotes com outros serviços e ao facto de esta oferta apresentar 
um elevado peso na escolha dos consumidores. 

Considera a ZON que a banda larga é hoje não só o impulsionador atual da procura mas 
configura-se também como o produto de convergência para onde o sector se encaminha, 
agregando sobre ele toda uma multiplicidade de produtos e serviços, que hoje ainda 
mantêm uma certa identidade própria, embora com sinais evidentes de estar a esbater-se. 

Nessa medida, entende a ZON que as ofertas em pacote estão definitivamente 
generalizadas e devem ser consideradas como um modelo de venda da banda larga. 

Ainda no mesmo contexto, a ZON destaca a expansão da banda larga móvel, que se 
transformou, de forma definitiva, numa plataforma estruturante da oferta de um operador 
de comunicações eletrónicas, revestindo um papel fundamental no processo de 
convergência fixo-móvel, bem como no desenvolvimento da Sociedade da Informação. 
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Um outro aspecto que a ZON realça como um facto incontornável ocorrido desde a anterior 
análise de mercado é o progressivo abandono ou forte desinvestimento por parte dos 
operadores alternativos, nas ofertas que se suportam na oferta regulada Rede ADSL PT, 
em resultado, na sua opinião, da falência do modelo criado e da sua insuficiência e 
insustentabilidade, enquanto meio para viabilizar ofertas retalhistas competitivas, em preço 
e qualidade de serviço. 

Quanto à definição do mercado geográfico, a ZON refere que [IIC]                                    . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                               .  

. . 

. . 

. . 

. . 
                                                                                          [FIC]. 

Considera a ZON que a classificação entre “áreas C” e “áreas NC” ainda padece de um 
outro obstáculo diretamente relacionado com a sua definição estática (e portanto, apenas 
alterada, em cada 2 a 4 anos, por força de novas análises de mercado), não contemplando 
as mutações que podem suceder pela entrada ou saída de operadores.  

Assim, na sua opinião, os dois sub-mercados geográficos devem ser incluídos num mesmo 
mercado geográfico nacional ou, pelo menos, deve ser feita uma revisão das obrigações 
impostas e da abordagem tendente à segmentação geográfica, que resolva as distorções 
introduzidas pela assimetria. 

Entendimento da ANACOM 

Tal como o Grupo PT, também a ANACOM reconhece a importância e complexidade de 
analisar em que medida é que as ferramentas regulatórias são (ou têm sido) efetivamente 
os meios mais adequados para alterar a estrutura de concorrência em zonas de baixo 
potencial de mercado, neste caso, as “áreas NC”. Com efeito, já na anterior análise de 
mercado a ANACOM entendia que poderia vir a equacionar-se outros instrumentos, como 
por exemplo no âmbito do serviço universal, melhor adaptados para garantir condições de 
oferta idênticas para todos os utilizadores, independentemente da sua localização 
geográfica e a um preço acessível, matéria que vai, no entanto, para além da mera 
intervenção regulatória, já que a definição do âmbito do serviço universal não depende 
exclusivamente desta Autoridade. 

As medidas que se têm imposto não têm, de facto, sido suficientes para fomentar uma 
concorrência efetiva nestas áreas. Mas como o Grupo PT reconhece, numa parte relevante 
destas zonas a PTC é praticamente a única entidade que detém uma infraestrutura capaz 
de prestar serviços de acesso em banda larga, pelo que as suas quotas de mercado 
retalhista e grossista são naturalmente elevadas. 
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No entanto o Grupo PT não apresenta propostas específicas, limitando-se a questionar se 
continua a existir justificação para a manutenção de constrangimentos regulatórios sobre 
o Grupo PT nessas áreas. 

Para esta Autoridade é fundamental que exista, nestas áreas onde o Grupo PT é o 
operador dominante e praticamente o único que detém uma infraestrutura capaz de prestar 
serviços de acesso em banda larga, acesso à sua rede, em condições transparentes, não 
discriminatórias e com preços orientados para os custos. É deste modo que se promove a 
concorrência e se protege o utilizador final. Se o Grupo PT pretende aumentar a procura 
nestas zonas, reduzindo os preços, tanto o pode fazer aos utilizadores finais como aos 
operadores. As obrigações impostas ao Grupo PT não limitam, deste modo, qualquer 
opção tarifária no sentido de redução de preços; apenas no sentido de praticar preços 
grossistas excessivos (acima dos custos) ou de não garantir uma margem razoável aos 
concorrentes.  

A queda acentuada, nestas zonas, do número de acessos da oferta Rede ADSL PT poderá 
dever-se ao facto de essa oferta não ser a mais adequada, já que, por exemplo, o número 
de acessos retalhistas em banda larga da PTC nestas áreas aumentou, entre 2007 e 2013, 
em 268 mil acessos, representando cerca de 78 por cento das aquisições líquidas nestas 
áreas.  

Estes dados justificam que se analisem eventuais alterações à oferta Rede ADSL PT no 
sentido de incrementar a concorrência e não no sentido de reduzir as obrigações a que o 
Grupo PT se encontra sujeito.  

A ANACOM já teceu algumas considerações, a propósito da definição do mercado 
retalhista de acesso à rede, sobre o entendimento do Grupo PT de que o mercado retalhista 
de acesso em banda larga deve ser segmentado em banda larga básica (cobre) e alto 
débito (fibra ótica e cabo com DOCSIS 3.0).  

Relativamente à discordância da Oni sobre a segmentação do mercado em “áreas C” e 
“áreas NC”, esclarece-se que o aumento das quotas de mercado retalhistas do Grupo PT 
em ambas as zonas não é por si só razão para se concluir sobre a homogeneidade das 
condições concorrenciais. 

Quanto ao referido pela Oni sobre a existência de um diferencial entre os preços retalhistas 
da PTC nas duas áreas, sendo mais baixos nas “áreas C” e mais altos nas “áreas NC”, é 
precisamente um motivo adicional pelo qual se regula as “áreas NC” mas não as “áreas 
C”. E, havendo concorrência a nível retalhista em determinadas áreas do território nacional, 
não seria correto impor, artificialmente, obrigações a um qualquer operador, de modo a 
obrigá-lo a “garantir condições homogéneas em todo o território nacional para as respetivas 
ofertas reguladas”. 

Sobre o entendimento da Oni de que os preços da oferta grossista Rede ADSL PT não 
beneficiaram dos efeitos da concorrência nas “áreas C”, é de referir que é precisamente 
nestas áreas que aquela oferta grossista é dispensável, conforme decorre da análise 
realizada e pelos motivos amplamente apresentados na análise anterior, entre os quais se 
salienta a inexistência de barreiras à entrada, o recurso por parte dos operadores 
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alternativos à OLL e o investimento, nomeadamente através da ORAC, dos operadores 
alternativos em rede própria em fibra ótica. Neste contexto, não tendo sequer PMS, a PTC 
não tem de facto nenhuma obrigação em apresentar uma oferta bitstream nestas áreas e 
muito menos de disponibilizar essa oferta a preços razoáveis. Nas “áreas NC” é que se 
conclui que continua a ser necessário intervir nesta oferta, eventualmente revendo as suas 
condições de forma a torná-la mais competitiva e atrativa aos operadores alternativos, 
nomeadamente face às condições disponibilizadas pelo Grupo PT através da sua oferta 
Meo. 

Quanto ao tratamento regulatório diferenciado das ofertas grossistas consoante o 
segmento de retalho endereçado, releva-se que a nova Recomendação da Comissão 
(Recomendação da Comissão 2014/710/UE, de 9 de outubro de 2014) relativa aos 
mercados relevantes de produtos e serviços no sector das comunicações eletrónicas 
suscetíveis de regulamentação ex ante, já inclui uma melhor separação entre mercados de 
produtos de grande consumo e mercados de acesso elevada qualidade e a ANACOM terá 
em conta essa recomendação nas suas análises. 

A ANACOM não vai retomar nesta sede todos os argumentos que levaram à segmentação 
do mercado geográfico no passado e que se mantêm relevantes na presente análise. 

A importância do serviço de televisão85 para o crescimento do número de acessos em 
banda larga, mencionada pela Optimus, não traz nada de novo à análise desenvolvida pela 
ANACOM em particular no que toca à definição do mercado geográfico, não retirando a 
Optimus também qualquer conclusão a este respeito a não ser que “atualmente e 
prospectivamente, as ofertas relevantes a considerar são as ofertas de pacote que incluem 
os serviços de televisão e de acesso à Internet”. 

Sendo certo que se verifica uma redução da relevância que a desagregação do lacete local 
assume no mercado atual a qual não é ainda compensada pelo crescente investimento dos 
operadores em NRA, tal não implica necessariamente um acréscimo da importância da 
oferta Rede ADSL PT, não se verificando qualquer crescimento, antes pelo contrário, dos 
acessos naquela oferta (oferta que a PTC manteve nas “áreas C” mesmo não sendo 
obrigada). Deste modo, não se identifica qualquer relação entre a redução da relevância 
que a desagregação do lacete local assume no mercado atual e a definição do mercado 
geográfico no âmbito do mercado de fornecimento grossista de acesso em banda larga. A 
“pressão competitiva relevante no mercado retalhista” é aferida, entre outros indicadores, 
através do investimento dos operadores alternativos em infraestrutura própria e das quotas 
de mercado, com o resultado apresentado no SPD: nas “áreas C” o Grupo PT tinha uma 
quota de mercado no mercado retalhista de acesso em banda larga ligeiramente inferior a 
40 por cento, não sendo sequer o operador com quota de mercado mais elevada, e nas 
“áreas NC” essa quota de mercado era significativamente superior a 50 por cento e muito 
superior à do concorrente com quota de mercado mais elevada. 

                                                           
85 Sobre os resultados operacionais do Grupo PT, relativos a 2011, referidos pela Optimus, há que ressalvar 
que as conclusões efetuadas pela Optimus têm de ser devidamente enquadradas já que os clientes de televisão 
englobam quer os clientes que têm pacotes de serviço de televisão e acesso em banda larga quer os clientes 
de televisão suportada em DTH. Para se calcular a penetração referida pela Optimus haveria a necessidade 
de saber quantos clientes com acesso em banda larga têm também o serviço de televisão (IPTV) da PTC. 
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O facto de não haver diferenciação tarifária entre zonas no caso das ofertas de televisão 
poderia ser um dos motivos para levar a concluir que o mercado não deveria ser 
segmentado. Mas é apenas um dos motivos que poderia levar a esse indício, quando 
existem outros motivos que indiciam o contrário. E a este respeito note-se que, por 
exemplo, pode não haver um preço distinto, mas conforme atrás referido, e também 
mencionado pela PTC, principalmente nas áreas mais remotas, as quais incluem grande 
parte das “áreas NC”, os lacetes não suportam a transmissão de serviços de IPTV 
(atendendo ao débito que é necessário), pelo que implicitamente os clientes que pretendam 
serviços de acesso à Internet e televisão acabam por incorrer em custos mais elevados 
(através, por exemplo, da necessidade de contratação do serviço DTH para o serviço de 
televisão). Acresce que este foi um motivo, entre outros, para se ter concluído que na 
anterior análise o mercado devia ser segmentado geograficamente, não se vendo em que 
medida é que o crescimento da importância do serviço de televisão por subscrição poderá 
ser um fator estrutural que leve à inversão daquela conclusão.  

Ainda que as considerações da Optimus estivessem corretas, o que não se concede, a 
conclusão de que em determinadas áreas, designadamente nas “áreas C” (ou pelo menos 
em grande parte delas), não existem barreiras à entrada – uma vez que existe rede própria 
de vários operadores alternativos, incluindo a ZON, a Optimus e a Vodafone – podia ser 
suficiente, ainda que a quota de mercado do Grupo PT fosse superior à atual – para se 
considerar que o mercado não cumpria os três critérios que justificam a relevância do 
mercado para efeitos de regulação ex ante.  

Quanto à oposição manifestada pela Optimus sobre a metodologia seguida pela ANACOM 
na segmentação geográfica do mercado retalhista de acesso em banda larga, não se 
entende a relevância dos argumentos apresentados por este operador nomeadamente 
quando afirma que a referida metodologia enferma de três vícios estruturais: 

(a) Em relação ao alegado vício de circularidade (i.e., usarem-se quotas de mercado na 
fase de definição de mercado), esclarece-se que, de acordo com as linhas de 
Orientação da CE relativas à análise e avaliação de PMS no âmbito do quadro 
regulamentar comunitário para as redes e serviços de comunicações eletrónicas (§44), 
o mercado geográfico relevante inclui cada uma das áreas nas quais as empresas em 
causa participam na oferta e procura dos produtos ou serviços relevantes e onde as 
condições de concorrência são semelhantes ou suficientemente homogéneas em 
relação às áreas vizinhas. Ora um dos indicadores para avaliar se as condições de 
concorrência são semelhantes ou suficientemente homogéneas em relação às áreas 
vizinhas é precisamente a quota de mercado. 

(b) A afirmação de que a ANACOM centra a sua análise numa avaliação estática (quotas 
de mercado), “satisfazendo-se com a constatação de que persistem diferenças 
significativas de quota entre as duas zonas definidas a priori” não está totalmente 
correta, até porque a quota de mercado foi apenas um dos indicadores utilizados, 
tendo a ANACOM referido, por exemplo, que prospectivamente (i.e., numa perspetiva 
de avaliação dinâmica) é expectável que os operadores mantenham o investimento 
realizado em NRA e que possam vir progressivamente a adquirir um maior número de 
clientes. 

(c) A questão da homogeneidade tarifária foi já tratada anteriormente. 
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É natural que qualquer mercado possa ser segmentado geograficamente, 
independentemente de questões como a dimensão do território nacional, desde que se 
verifiquem condições de concorrência suficientemente heterogéneas entre diferentes áreas 
geográficas, havendo posteriormente que analisar se existem outros fatores (estruturais) 
que justifiquem, sustentada e prospectivamente, a existência de diferentes dinâmicas 
concorrenciais entre essas diferentes áreas. A este respeito, a existência de vários 
operadores investindo em infraestrutura própria em determinadas áreas é um dos 
indicadores que poderá contribuir para essa conclusão.  

Em conclusão, para a definição dos dois mercados geográficos contribuíram vários 
aspectos nomeadamente as quotas de mercados dos operadores e sua evolução, as 
características das ofertas retalhistas existentes, a evolução da cobertura da rede dos 
operadores e a existência (ou não) de barreiras à entrada tendo em conta a existência de 
rede própria ou de acesso à rede de terceiros. 

Em qualquer caso, a definição dos mercados geográficos é reavaliada no novo SPD com 
base numa unidade geográfica distinta (a freguesia) e em novos critérios de definição 
desses mercados. 

A ZON efetua algumas considerações genéricas que não suscitam comentários, referindo-
se apenas que, apesar da periodicidade das revisões dos mercados, as análises que a 
ANACOM efetua são prospetivas. Sem prejuízo, a entrada ou saída de operadores não 
parece ser motivo estrutural suficiente para alterar as conclusões da análise e podem ser 
tidas em conta em revisões futuras, a não ser que eventuais saídas se refiram aos 
principais concorrentes a atuar no mercado. 

3.7. Análise concorrencial dos mercados retalhistas de acesso em banda larga 

A ANACOM concluiu, quer à luz da situação atual, quer numa análise prospetiva, pela 
ausência de evidências de uma posição dominante no mercado retalhista de acesso em 
banda larga nas “áreas C”, considerando assim que este mercado retalhista se mantém 
concorrencial, na presença de regulação grossista no mercado 4 e na ausência de 
regulação retalhista ou grossista nos mercados de banda larga. 

Já quanto ao mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas NC”, a ANACOM 
concluiu que o mesmo continua a não ser concorrencial, mesmo na presença de regulação 
ex ante no mercado 4. 

A AdC concorda com a identificação pela ANACOM da existência de uma posição 
dominante do Grupo PT nas “áreas NC” e pela existência de concorrência efetiva nas 
“áreas C” na presença de regulação grossista no mercado 4 e na ausência de regulação 
retalhista ou grossista nos mercados de banda larga. 

A Optimus centra a sua análise nas consequências que a existência de um mercado de 
abrangência nacional traz para a avaliação de PMS. No entanto, previamente à 
apresentação dessa análise, a Optimus apresenta os seguintes comentários à análise 
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efetuada pela ANACOM no âmbito do mercado retalhista de acesso em banda larga nas 
“áreas C”: 

- Segundo a Optimus, a ANACOM refere a importância da “concorrência exercida 
pela manutenção das zonas cobertas pela OLL pelos operadores que investiram 
nesta oferta grossista”. Para a Optimus não é totalmente claro se a ANACOM se 
refere à pressão competitiva das redes de fibra ótica desses operadores ou se das 
suas ofertas de OLL. Em qualquer um dos casos, a Optimus entende que o 
argumento é falacioso: 

o Se se referir à pressão competitiva das redes de fibra ótica desses 
operadores, a Optimus afirma não compreender como é que se justifica o 
crescimento constante e superior do Grupo PT. Para a Optimus, desse facto 
apenas se poderá concluir pela fraqueza dessa pressão.  

o Já se se refere à pressão continuada das ofertas de OLL, a Optimus entende 
que o argumento é ainda menos compreensível, na medida em que estas 
ofertas, como já foi demonstrado, não constituem qualquer pressão86. 

- Em relação ao facto de a ANACOM reiterar o seu entendimento de que os custos 
afundados dos investimentos realizados são um incentivo para que os operadores 
efetuem investimentos adicionais, a Optimus argumenta que não houve qualquer 
análise pelo regulador do retorno dos investimentos já realizados. A este respeito a 
Optimus defende que investimentos adicionais são irrelevantes para a 
rentabilização dos já realizados87.  

- Sobre a afirmação da ANACOM de que os preços das ofertas de ADSL e de cabo 
têm continuado a reduzir-se nestas zonas a Optimus alega não perceber como é 
que, dada a homogeneidade dos preços a nível nacional, tal movimento é um fator 
de distinção face às “áreas NC” (a não ser que o regulador se esteja a referir às 
ofertas isoladas). Se esse for o caso, a Optimus reitera não compreender a 
relevância de movimentos de preços de ofertas que não são representativas da 
dinâmica de crescimento do mercado. 

- A Optimus refere também não compreender a alusão da ANACOM ao facto de as 
ofertas suportadas na rede de cabo e de fibra ótica terem vindo a aumentar os 
débitos sem aumento de preços, comparando com a menor qualidade das ofertas 
suportadas em pares de cobre. Segundo a Optimus, tal facto resulta não de 
diferentes dinâmicas competitivas mas de diferenças tecnológicas (sendo assim, no 
seu entender, irrelevante para a análise de PMS)88. 

                                                           
86 A Optimus refere, aliás, que a própria ANACOM desvaloriza-as, pelo que afirma não compreender esta 
dicotomia na sua apreciação. 
87 Por outro lado, a Optimus afirma que a ANACOM ao referir-se a anúncios relativamente a investimentos pela 
Vodafone e pela Optimus mas que já foram concluídos, está a distorcer a realidade, dado tratar esses 
investimentos já concluídos como se de um aumento de cobertura futura se tratasse. 
88 Para a Optimus, no limite, tal apenas sublinha a falência das ofertas suportadas em pares de cobre nas 
zonas geográficas com NRA, o que não constitui, por si, um argumento favorável à expansão das redes de 
fibra ótica ou a existência de uma pressão competitiva acrescida. 
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- A ANACOM refere a inexistência de diferenças nas capacidades financeiras entre 
os diferentes operadores, remetendo a Optimus para o já exposto anteriormente 
sobre este assunto. 

Já se referindo ao mercado retalhista que considera correto identificar (sem desagregação 
geográfica) a Optimus inicia a sua análise pelas quotas de mercado existentes. Para o 
efeito, recorre aos dados publicados pela ANACOM, relativos ao quarto trimestre de 2011, 
bem como à evolução desses dados desde a última avaliação do mercado. 

Da análise às quotas de mercado a Optimus conclui que o Grupo PT é a única entidade 
que tem vindo a aumentar a sua quota de mercado no mercado de acesso em banda larga, 
encontrando-se a quota de mercado dos operadores suportados na desagregação do 
lacete local em forte queda. Adicionalmente, verifica a Optimus que a “ZON mantém-se 
destacada com a segunda maior quota, não obstante ter visto a sua quota cair fortemente 
desde o terceiro trimestre de 2009 sem que, até hoje, tenha conseguido recuperar uma 
dinâmica de crescimento”. De acordo com a Optimus esta situação é reveladora de que as 
premissas de sustentabilidade da concorrência que presidiram à criação de zonas 
competitivas não se confirmaram, levando a que todos os operadores alternativos 
sofressem uma forte redução da sua posição no mercado. 

Indica a Optimus que a quota de mercado do Grupo PT registada no último trimestre de 
2011 cifrou-se nos 49,4 por cento, referindo que este representa um valor que, de acordo 
com as linhas de orientação da CE, implica a necessidade de uma análise cuidada sobre 
a existência, ou não, de PMS. Neste contexto, a Optimus considera que há que analisar 
outros aspectos relevantes para concluir da posição de mercado. Apresenta-se, de 
seguida, a avaliação efetuada pela Optimus relativamente a esses aspectos: 

- Dimensão da empresa 

Segundo a Optimus, o Grupo PT é a maior entidade a operar no mercado nacional 
de comunicações eletrónicas, claramente destacado dos demais operadores a nível 
nacional. Também a sua projeção internacional, que a Optimus carateriza como 
não tendo paralelo no mercado Português, confere, no entender daquele operador, 
ao Grupo PT uma vantagem inequívoca na aquisição de equipamentos e 
conteúdos, bem como na negociação de parcerias, nomeadamente por via da 
alavancagem com a sua posição no mercado brasileiro, onde considera que a 
participação na Oi trará claras sinergias com a operação portuguesa. 

- Controlo de infraestruturas não facilmente replicáveis 

A Optimus alega que o Grupo PT destaca-se das demais empresas a operar no 
mercado nacional pelo controlo que detém da rede de condutas com maior 
capilaridade e melhor preparada para a instalação de redes de comunicações 
eletrónicas89.  

                                                           
89 Paralelamente, detém a rede básica (cobre) a qual constitui um ponto de partida privilegiado para o 
investimento em fibra ótica, na medida em que vários troços do acesso local já têm este tipo de cabos. 
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- Superioridade tecnológica 

A Optimus refere que o principal concorrente do Grupo PT é a ZON, a qual detém 
uma rede de cabo coaxial com o protocolo DOCSIS 3.0, mas que a rede de FTTH 
que a PTC se encontra a instalar é unanimemente considerada como superior às 
redes coaxiais (mesmo que suportando DOCSIS 3.0). Existe também, segundo a 
Optimus, forte evidência que esta superioridade é reconhecida pelos clientes, 
atendendo à alegada dificuldade que a ZON tem vindo a ter em crescer a sua base 
de clientes num contexto em que tem três vezes mais casas passadas que a PTC.  

A Optimus entende ainda que a dimensão internacional do Grupo PT referida no 
ponto anterior confere-lhe uma maior facilidade na negociação de parcerias com 
empresas estratégicas para o mercado fixo (e.g. Corning e SingTel). 

- Ausência de poder negocial por parte dos seus clientes 

A Optimus refere os mais de 10 milhões de clientes que o Grupo PT detém no 
mercado nacional, o que, no seu entender, lhe confere um poder de negociação 
acrescido fruto do conhecimento detalhado dos perfis de consumo desses clientes. 

- Acesso facilitado aos mercados de capitais 

Enquanto empresa cotada no NYSE e na BVL o Grupo PT é, segundo a Optimus, 
das empresas nacionais com maior facilidade de acesso ao capital. 

- Diversificação do portefólio de serviços e economias de escala e gama relevantes 

A Optimus entende que o Grupo PT apresenta a oferta mais transversal de serviços 
de comunicações eletrónicas do mercado nacional, pelo que as economias de 
escala e gama de que usufrui são extremamente relevantes e de difícil replicação. 

- Integração vertical 

A integração vertical da PTC resulta, segundo a Optimus, numa vantagem 
competitiva incontornável daquele operador, na medida em que, não obstante as 
alterações às regras de acesso a condutas sua propriedade, a sua capacidade de 
desenvolvimento de rede mantém-se inigualável no mercado nacional90.  

- Rede de distribuição e vendas de elevada capilaridade 

Também neste indicador a Optimus considera que o Grupo PT apresenta uma rede 
que é comparável à dos seus mais imediatos concorrentes. 

                                                           
90 Paralelamente, salienta a Optimus que o facto de os demais operadores estarem, em grande parte, 
suportados em ofertas grossistas controladas pelo Grupo PT, também lhe confere uma vantagem a nível da 
inovação e capacidade de diferenciação no mercado. 
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- Ausência de concorrência potencial e barreiras à entrada 

A Optimus considera que o mercado de acesso em banda larga fixa apresenta 
elevadas barreiras à entrada, não sendo credível que se assista à entrada de novos 
operadores com relevo no horizonte temporal relevante para a presente análise de 
mercados. 

A Optimus, atendendo às questões que avaliou nos pontos anteriores91, concluiu que o 
Grupo PT é dominante no mercado retalhista de banda larga nacional. 

Defende a ZON que, caso a metodologia da análise de mercado inclua a banda larga móvel 
no mercado de produto da banda larga (abordagem que a ZON defende), então nesse caso 
o Grupo PT terá PMS no mercado nacional (e não segmentado) da banda larga.  

Mas mesmo que a inclusão da banda larga móvel no mesmo mercado não seja 
considerada oportuna (o que, na opinião da ZON, não parece sustentável face às 
evoluções alcançadas e em curso nas redes móveis), alega a ZON que a PTC é o único 
operador com presença ubíqua no território nacional pelo que uma abordagem regional 
não é aceitável. 

Entendimento da ANACOM 

Sobre o argumento da Optimus de que os investimentos adicionais são irrelevantes para a 
rentabilização dos investimentos já realizados, entende-se que existe uma posição pouco 
clara – por um lado a Optimus justifica a designação da PTC como dominante alegando a 
existência de economias de escala, mas por outro afirma que os novos investimentos não 
contribuem positivamente para a realização dos investimentos já realizados. Sobre este 
último aspecto, e não obstante estar tecnicamente correto, sempre se poderá afirmar que 
a rentabilidade do negócio como um todo depende não só dos investimentos já realizados 
mas também de futuros investimentos (até ao ponto em que estes últimos sejam rentáveis). 

Esclarece-se também, face às considerações apresentadas pela Optimus, que não existe 
qualquer contradição entre a existência de ofertas de preços mais reduzidos nas “áreas C” 
e a existência de uma homogeneidade de preços a nível nacional. Note-se que com a 
referência a ofertas a preços mais reduzidos não se está a dizer que a mesma oferta 
apresenta preços distintos nas “áreas C” e nas “áreas NC”. O que acontece é que a 
cobertura de algumas ofertas mais competitivas está limitada às “áreas C”. Ou seja, 
simplesmente há ofertas mais competitivas que não estão disponíveis nas “áreas NC”.   

                                                           
91 Nomeadamente, (i) à elevada quota de mercado do Grupo PT, (ii) ao facto de ser o único operador que 
apresenta uma dinâmica de crescimento, bem como (iii) à superioridade tecnológica que tem face à 
concorrência, (iv) à sua dimensão internacional que lhe confere vantagens competitivas na negociação com 
fornecedores de conteúdos e equipamentos; (v) ao seu controlo de infraestruturas de difícil replicação pela 
concorrência, o qual é potenciado pela integração vertical implícita à sua estrutura empresarial; (vi) à sua base 
de clientes sem paralelo no mercado nacional; (vii) ao acesso facilitado ao mercado de capitais; (viii) à sua rede 
comercial e de distribuição de produtos e serviços e, finalmente, (ix) às barreiras à entrada que minimizam a 
possibilidade de entrada de novos concorrentes no mercado. 
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Concorda-se com a Optimus que algumas das diferenças em termos de características das 
ofertas suportadas em cabo coaxial e em fibra ótica para as ofertas suportadas em pares 
de cobre têm origem em diferenças tecnológicas. Tal questão não é ignorada na análise 
efetuada pela ANACOM. Porém, é também verdade que a existência de uma capacidade 
tecnológica distintiva poderia permitir que as ofertas suportadas em redes de cabo e em 
redes de fibra ótica apresentassem preços superiores às ofertas suportadas em pares de 
cobre. Tal não acontece por opção comercial das empresas e também pela existência de 
uma dinâmica competitiva diferente nas zonas em que todas estas ofertas estão 
disponíveis. Tal questão não deve ser ignorada na análise de PMS realizada. 

A ANACOM já analisou os comentários apresentados sobre as diferenças na capacidade 
financeira entre os operadores no presente relatório. 

A análise efetuada pela Optimus é metodologicamente incorreta uma vez que assume uma 
definição de mercado relevante que não é adequada. De facto, tendo sido demonstrado 
que é adequado definir diferentes áreas geográficas do mercado devido à existência de 
uma dinâmica competitiva diversificada, a realização de uma análise de PMS a nível 
nacional conduz a uma conclusão inadequada por parte da Optimus. Quando a Optimus 
analisa as quotas de mercado a nível nacional verifica que a quota de mercado do Grupo 
PT é superior a 40 por cento. No entanto, a análise generalizada efetuada por esta empresa 
“esconde” uma realidade diferenciada. Note-se que nas áreas definidas pela ANACOM 
como competitivas a quota de mercado do Grupo PT é inferior a 40 por cento (ainda que 
tenha aumentado desde a última análise de mercados), havendo um outro operador com 
uma quota de mercado superior à do Grupo PT, sendo a quota de mercado do Grupo PT 
nas áreas não concorrenciais significativamente superior a 40 por cento (ou melhor, é de 
70 por cento). Existe assim uma diferença substancial que não pode ser ignorada na 
análise efetuada. Uma análise generalizada a nível nacional não permite identificar 
claramente as diferentes condições concorrenciais existentes entre as áreas 
concorrenciais e não concorrenciais. Uma análise detalhada e mais precisa revela a 
existência dessas diferenças que são percetíveis, não apenas nas quotas de mercado dos 
operadores, mas também na diferente relevância das barreiras à entrada existentes, nas 
diferentes condições para o desenvolvimento de infraestrutura alternativa e, 
concretamente, nas diferentes ofertas retalhistas disponibilizadas. 

Esta Autoridade não está em desacordo com algumas das análises efetuadas pela Optimus 
relativas a outros fatores que devem ser analisados no âmbito da análise concorrencial dos 
mercados. No entanto, considera-se que as conclusões relativas a esses fatores não 
alteram a conclusão geral de que (a) não existem evidências de uma posição dominante 
por parte do Grupo PT no mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas C” e 
de que (b) existe uma posição dominante por parte do Grupo PT nas “áreas NC” (mesmo 
na presença regulação ex ante no mercado 4).  

Esclarece-se também que a referência desta Autoridade à concorrência existente nas 
áreas de cobertura da OLL resulta quer da pressão concorrencial exercida pelas redes de 
fibra ótica dos operadores alternativos e pelas redes de distribuição por cabo quer também 
da pressão existente em resultado da possibilidade dos operadores coinstalados poderem 
apresentar ofertas suportadas na OLL. Note-se que a grande parte das infraestruturas 
alternativas à infraestrutura do Grupo PT, quer seja infraestrutura de fibra ótica, quer seja 
infraestrutura de cabo, encontra-se instalada em zonas coincidentes com as zonas 
cobertas com OLL. Nestes casos os operadores não dependem do Grupo PT para a 
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prestação de serviços retalhistas, podendo competir diretamente com as empresas desse 
Grupo. Dito de outro modo, nessas zonas não existiram, nem existem, barreiras à entrada. 
Adicionalmente, e nos casos em que a infraestrutura própria dos operadores alternativos 
não cubra toda a área coberta pelas zonas OLL podem sempre estes operadores 
apresentar ofertas alternativas às do Grupo PT suportadas na OLL. Mesmo nestas áreas 
geográficas em que os operadores alternativos continuam a depender da OLL para a 
prestação de serviços retalhistas existe ainda uma pressão concorrencial relevante 
resultante da possibilidade dos operadores virem a instalar infraestrutura própria, a qual 
pode condicionar a atuação do Grupo PT. E, neste caso, sem conceder, mesmo que se 
confirmasse o argumento da Optimus de que a OLL (já) não exerce pressão concorrencial, 
então a oferta Rede ADSL PT ainda menos pressão exerce, pelo que se conclui que essa 
oferta não é útil nem necessária nestas áreas. 

A ANACOM demonstrou detalhadamente que, tendo em conta os dados disponíveis e a 
situação atual, não é adequado incluir os serviços de banda larga móvel no mercado de 
produto em análise. Não fará, assim, sentido analisar os comentários sobre uma hipotética 
avaliação de PMS num mercado relevante que não foi definido e que se considerou que 
não existe na realidade. Conforme já indicado, realizar análises de PMS em mercados que 
não correspondem à realidade seria obviamente errado em termos metodológicos e levaria 
a conclusões desadequadas. 

Relativamente ao argumento da ZON de que o facto de a PTC ser o único operador com 
presença em todo o território nacional implica que não se possa ter uma abordagem 
regional na definição de mercados relevantes e na avaliação de PMS desses mercados 
considera-se que o mesmo é incorreto. É verdade que a área de cobertura das várias redes 
de comunicações eletrónicas é um fator a considerar aquando da definição dos mercados 
relevantes, não sendo porém determinante para a definição geográfica do mercado o facto 
de o Grupo PT possuir uma rede com abrangência nacional. As diferentes coberturas das 
redes dos operadores foi um fator devidamente considerado pela ANACOM na análise que 
efetuou. É, aliás, em parte, devido às diferentes coberturas das redes dos operadores que 
existem também diferenças na dinâmica concorrencial entre diferentes zonas geográficas. 
São sobretudo essas diferenças na dinâmica concorrencial, na disponibilidade de ofertas 
e nas áreas de cobertura das redes que justificaram a definição de diferentes mercados 
geográficos. 

De qualquer forma, esta matéria é retomada, reavaliada e detalhada no novo SPD. 

3.8. Definição do mercado grossista de acesso em banda larga 

Na sua análise, a ANACOM manteve o entendimento de que, em Portugal, o mercado 
grossista de acesso em banda larga é constituído pelos serviços de acesso em banda larga 
através de cobre, de cabo e de fibra ótica, segmentado em áreas geográficas distintas: 

- Mercado grossista de acesso à rede nas “áreas C”; e 

- Mercado grossista de acesso à rede nas “áreas NC”. 
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A AdC concorda com a conclusão da ANACOM de que o mercado grossista de acesso em 
banda larga é constituído pelos serviços de acesso em banda larga através de cobre, de 
cabo e de fibra ótica, assim como com a existência de dois mercados geográficos, 
nomeadamente nas “áreas C” e nas “áreas NC”, em face da existência de condições 
concorrenciais heterogéneas. A este respeito indica a AdC que a existência de uma 
posição dominante do Grupo PT nas “áreas NC” afigura-se evidente, em face das quotas 
de mercado daquele grupo empresarial e também da análise das demais condições 
concorrenciais. 

Sobre a definição do mercado grossista de acesso em banda larga e avaliação de PMS 
nas “áreas NC”, o Grupo PT remete em termos gerais para os comentários tecidos na 
pronúncia à deliberação de 2009, assim como para a posição manifestada na secção 
relativa à definição do mercado retalhista de acesso em banda larga. 

Tal como no mercado 4, a questão sobre a inclusão, ou não, das redes de cabo é um ponto 
de discordância da Optimus face à análise efetuada pela ANACOM. Segundo a Optimus a 
discussão é em tudo semelhante à havida na definição do mercado 4, referindo que a 
justificação para a integração destas redes passará sempre pelo modo como as restrições 
indiretas que estas redes exercem sobre as demais deverão ser tratadas. Neste sentido, a 
Optimus mantém a opinião de que o mercado nacional não justifica o tratamento deste tipo 
de restrições (indiretas) em pé de igualdade com as diretas, i.e., em que existisse uma 
oferta grossista suportada no cabo. Assim, indica que a argumentação já apresentada por 
aquela empresa sobre esta matéria mantém-se válida nesta secção. 

Admite a Optimus que é possível haver uma oferta bitstream nas redes de cabo92, no 
entanto, adianta que, de acordo com as análises que a CE tem vindo a efetuar há que 
atender, entre outros, aos seguintes elementos: 

- Para que esta opção fosse relevante teriam de existir manifestações de interesse 
por parte do mercado no acesso à rede de cabo, o que não se verifica. 

- A implementação de tal oferta deveria ser viável no prazo máximo de um ano, de 
modo a ser relevante para a análise, o que a Optimus considera não ser credível à 
luz da experiência existente. 

- Os custos associados à implementação de tal oferta, no atual momento de 
desenvolvimento da rede de cabo, dificilmente viabilizarão uma oferta bitstream de 
cabo enquanto opção para os potenciais clientes grossistas. 

- A própria cobertura da principal rede de cabo – cerca de 68 por cento – coloca 
sérias dúvidas sobre o seu potencial papel de alternativa93. 

                                                           
92 Ao contrário do caso da desagregação em que existe uma impossibilidade física que impede a desagregação 
do cabo coaxial. 
93 Referindo a Optimus que, no caso da Dinamarca, a CE levantou reservas sobre esta substituibilidade no 
caso da rede de cabo da TDC, a qual apresentava no final de 2009 uma cobertura de 55 por cento de unidades 
habitacionais. 
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Neste sentido, a Optimus considera que os acessos em cabo não poderão ser incluídos no 
mercado grossista de acesso em banda larga. 

Relativamente ao âmbito geográfico do mercado, a Optimus, tomando em consideração a 
exclusão das redes de cabo da definição do mercado grossista de acesso em banda larga 
e a análise que aquela empresa efetuou ao mercado retalhista, conclui que o mercado 
grossista deverá ter âmbito nacional. 

A este respeito, a Optimus concorda com a ANACOM que as obrigações impostas ao nível 
do mercado 4, “atendendo ao seu carácter inovador no mercado, nomeadamente no que 
se refere à VULA, não são de molde a justificar uma dinâmica competitiva que justifique a 
diferenciação geográfica na área de cobertura da rede de fibra ótica do Grupo PT (única 
área onde se poderia colocar a existência de uma maior pressão competitiva com efeitos 
no mercado 5, atendendo às obrigações do mercado 4)”. A Optimus, mencionando a 
limitada cobertura das redes de fibra ótica dos operadores alternativos e a inexistência de 
condições e intenções de expansão das mesmas no horizonte temporal que abrange o 
período até à próxima análise de mercado, considera que também não se justifica a 
segmentação geográfica dessas zonas. 

A Vodafone indica que, na anterior análise de mercado, a ANACOM considerou que no 
mercado 5 existiam diferentes condições concorrenciais em diferentes áreas geográficas, 
razão pela qual o mercado geográfico foi segmentado em duas áreas com base em critérios 
explícitos. 

Refere a Vodafone que no presente SPD a ANACOM não utilizou os mesmos critérios mas 
manteve como sendo competitivas as áreas de central que havia anteriormente 
identificado. A Vodafone considera que tal decisão não é justificável, nomeadamente 
quando, no seu entender, o próprio critério usado na anterior análise dos mercados 4 e 5 
já era de si conflituante com o usado noutras análises como, por exemplo, a definição de 
áreas rentáveis no âmbito do serviço universal.  

Indica a Vodafone a este respeito que no âmbito do serviço universal foram consideradas 
áreas rentáveis “aquelas onde existiam dois operadores coinstalados sendo descurada a 
existência dos operadores de cabo”. Assim, refere a Vodafone que entende ser 
questionável que a manutenção do critério anterior nesta análise visasse a previsibilidade 
regulatória dado que entretanto outro critério foi usado pela ANACOM para obter as áreas 
rentáveis no âmbito do serviço universal. 

A Vodafone alega que a estabilidade regulatória não pode ser uma justificação para a 
ausência de qualquer critério que fundamente a ausência de obrigações no âmbito de uma 
segmentação geográfica, principalmente quando aliada a uma notória evidência que a 
própria segmentação geográfica não estava correta e não promoveu os resultados 
pretendidos. 

A Vodafone termina mencionando que a evolução das quotas de mercado demonstra 
inequivocamente a inadequação do critério utilizado pelo regulador para analisar a 
existência de eventuais áreas concorrenciais, critério que deveria ser substituído pelas 
quotas de mercado de cada área de central. 
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Entendimento da ANACOM 

Sobre a existência e o efeito dos constrangimentos indiretos que as redes de cabo podem 
ter no mercado grossista de acesso em banda larga reiteram-se as considerações já 
apresentadas no âmbito da definição do mercado 4. Acresce que, no caso concreto do 
mercado grossista de acesso em banda larga a percentagem dos custos grossistas no 
custo total do serviço retalhista será superior à percentagem de referência para o mercado 
4. Como se sabe, tal facto potencia a existência de um maior grau de constrangimentos 
indiretos, reforçando a integração das redes de cabo no mercado de fornecimento grossista 
de acesso em banda larga face ao que ocorria relativamente ao mercado 4. 

Independentemente da integração ou não das redes de cabo no mercado de fornecimento 
grossista de acesso em banda larga e conforme reconhecido pela Comissão Europeia, não 
existem dúvidas que a pressão concorrencial provocada por estas redes deveria ser 
sempre devidamente considerada. Se não o fosse na fase de definição do mercado 
relevante teria que o ser na fase de avaliação de PMS. Em todo o caso, as conclusões 
finais sobre as obrigações a impor no mercado teriam que ser independentes da fase da 
análise de mercado em que essa pressão concorrencial fosse considerada. Ou seja, caso 
eventualmente não se integrassem as redes de cabo no mercado relevante, a pressão 
concorrencial que exercem sobre as restantes redes seria considerada no âmbito da 
avaliação de PMS. Ao contrário do defendido pela Optimus, esta consideração levaria à 
referida conclusão do SPD de que existem áreas geográficas do mercado em que não 
existe PMS e em que, em consequência, não devem ser impostas obrigações. Sem 
prejuízo, mantém-se o entendimento da ANACOM de que a consideração dos 
constrangimentos indiretos na definição do mercado facilita uma avaliação mais adequada 
da pressão concorrencial imposta pelas redes de cabo, nomeadamente porque permite o 
cálculo de quotas de mercado representativas da real situação concorrencial do mercado 
(i.e. caso não se considerassem as redes de cabo no mercado de fornecimento grossista 
de acesso em banda larga as quotas de mercado do Grupo PT não seriam representativas 
da realidade concorrencial – seriam demasiado altas). Aliás, em notificação mais recente 
por parte do regulador holandês, a Comissão Europeia suscitou sérias dúvidas por a 
análise não ter tido em conta o fornecimento interno por parte do operador de cabo na 
análise do mercado grossista.   

Atendendo aos comentários apresentados pela Vodafone convirá esclarecer que a 
ANACOM, conforme se encontra devidamente explicitado e detalhado na análise colocada 
em consulta pública, ponderou a atualização da lista de áreas concorrenciais e não 
concorrenciais utilizando obviamente os mesmos critérios utilizados na decisão de 2009 
relativa ao mercado em questão94. Verificou-se que, caso fossem utilizados os mesmos 
critérios, o número de alterações na lista das áreas de central seria muito reduzido, tendo-
se concluído consequentemente que seria adequado privilegiar a estabilidade da lista de 
áreas concorrenciais. Não pode a Vodafone concluir que a ANACOM optou por definir 
mercados geográficos desadequados à realidade. Pelo contrário, tendo-se concluído que 
existiria um reduzido número de alterações de áreas geográficas aplicando os mesmos 
critérios, conforme explicitado no SPD, concluiu-se também que, na generalidade das 
situações, os desenvolvimentos até então ocorridos no mercado da banda larga não 

                                                           
94 As “áreas C” foram definidas como sendo as áreas cobertas pelas áreas de central onde existe pelo menos 
um operador coinstalado e onde existe pelo menos um operador de redes de distribuição por cabo e onde a 
percentagem de alojamentos cablados do principal operador na área de central é superior a 60 por cento, 
sendo as “áreas NC” as restantes áreas. 
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implicaram a alteração das condições concorrenciais existentes nas diversas áreas 
geográficas analisadas, não obstante ter existido um aumento da quota de mercado do 
Grupo PT na maior parte das áreas de central. Sem prejuízo, é matéria que se reavaliará 
no novo SPD. 

Reconhecendo-se que pode existir alguma correlação entre as áreas consideradas como 
rentáveis no âmbito do serviço universal e as áreas consideradas concorrenciais no âmbito 
de uma análise de mercados, entende-se obviamente que não terá que existir coincidência 
total entre estas zonas. Da mesma forma, os critérios utilizados para avaliar uma situação 
não terão que ser idênticos aos critérios utilizados para avaliar outra até porque o âmbito 
dos serviços em análise e o conceito subjacente à definição das áreas é diferente.  

A previsibilidade e estabilidade regulatória devem ser asseguradas para situações 
semelhantes. A defesa de critérios semelhantes para situações diferentes resultará não em 
previsibilidade regulatória mas sim em desadequação regulatória. 

3.9. Avaliação de PMS no mercado grossista de acesso em banda larga 

A ANACOM concluiu que o mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas C” 
não constitui um mercado suscetível de regulação ex ante, pelo que a avaliação de PMS 
no mercado grossista de acesso em banda larga recaiu apenas sobre o mercado grossista 
de acesso em banda larga nas “áreas NC”. 

Nessa análise, a ANACOM concluiu que as empresas do Grupo PT que atuam no mercado 
grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC” – atualmente, a PTC – detêm PMS 
neste mercado. 

Relativamente à avaliação de PMS a Optimus suporta-se na sua consideração de que o 
mercado tem um âmbito geográfico nacional e opta por não comentar diretamente a 
avaliação de PMS da ANACOM. 

Assim, a Optimus estima que o Grupo PT tenha uma quota de mercado de 79 por cento95 
o que considera ser um indicador de dominância. A Optimus considera as restrições 
indiretas que as redes de cabo possam impor eliminando, ou não, esse poder, concluindo 
que, assumindo que essas restrições teriam o mesmo impacto que as diretas, a quota de 
mercado seria de 46,8 por cento (equivalente à existente no retalho e que é reportada pela 
ANACOM). 

Assim, refere a Optimus que, caso não existissem fatores que reduzissem o impacto das 
restrições indiretas, de acordo com as linhas de orientação da CE, a quota de mercado do 
Grupo PT já obrigaria o regulador a considerar uma investigação aprofundada sobre a 
existência, ou não, de PMS. Porém, no entender da Optimus, existem fortes condicionantes 
a que o efeito disciplinador das redes de cabo no mercado 5 se faça sentir em pleno, 
referindo que: 

                                                           

95 A qual inclui os operadores suportados na oferta de acesso desagregado ao lacete local enquanto 
fornecimento interno. 
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- O Grupo PT é a única entidade que, de modo sustentado, tem vindo a ganhar quota 
de mercado, o que é um elemento essencial no que se refere à análise prospetiva 
da evolução do mercado. 

- Nenhuma das empresas detentoras de redes de cabo tem conseguido, nos últimos 
dois anos, aumentar a sua quota de mercado, não obstante o principal operador 
alternativo (a ZON) deter a maior base de clientes de televisão (atual motor de 
crescimento da banda larga). 

- O crescimento isolado do Grupo PT é, para a Optimus, particularmente relevante 
na medida em que demonstra o modo como as suas ofertas se têm vindo a impor 
no mercado nacional. A explicação reside, segundo a Optimus, num aspecto já 
antes referido: o mercado da oferta em pacote incluindo os serviços de acesso à 
Internet e de televisão não é um mercado de produtos homogéneos mas, antes, 
diferenciados. Considera a Optimus que o Grupo PT tem vindo a diferenciar-se da 
sua concorrência mais direta, sendo essa diferenciação assente em dois eixos: (i) 
a tecnologia de suporte (“fibra ótica até dentro de casa”) e (ii) serviços 
multiplataformas96, alavancando nas suas redes (móvel e fixa). Esta dinâmica 
demonstra, segundo a Optimus de modo inequívoco, a fragilização dos efeitos 
indiretos das redes de cabo sobre o mercado 5, nomeadamente na sua capacidade 
de disciplinar eventuais abusos de posição dominante. 

- Dadas as características do produto em causa tanto o efeito de passagem como o 
efeito de diluição concorrem para que o efeito indireto seja reduzido. 

- Adicionalmente, e numa perspetiva prospetiva, o paradigma atual de ofertas 
convergentes e integradas, para um operador verticalmente integrado como a PTC, 
bem como o peso mais reduzido dos custos de acesso nas ofertas de referência do 
mercado retalhista (pacotes com serviços de acesso à Internet e de televisão) 
facilitará eventuais situações de esmagamento de margens, as quais, atenta a 
complexidade da análise, dificilmente serão detetáveis. 

Assim, a Optimus considera, conforme também concluiu a propósito do mercado 4, que os 
efeitos indiretos da presença de redes de cabo no mercado não são suficientes para anular 
o poder de mercado que a análise das quotas de mercado indicia. A Optimus conclui assim 
que o Grupo PT deve ser designado como detendo PMS no mercado relevante. 

A Vodafone refere que o SPD não é omisso relativamente a evidência que, na opinião 
daquela empresa, corrobora uma duopolização do mercado de acesso em banda larga 
fixa, mas “parece inconsequente nas conclusões que tais factos implicam”.  

Indica a Vodafone que, considerando as quotas de mercados nas áreas descritas como 
competitivas, a quota de mercado conjunta do Grupo PT e da ZON evoluiu, entre 2007 e 
2010, de 61,9 por cento para 77,6 por cento, o que, no seu entender, representa uma clara 

                                                           
96 Por exemplo, (i) VoD disponível tanto no PC como na televisão, (ii) televisão no telemóvel, PC e televisão, 
(iii) music box. 
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demonstração, não apenas da existência de duopolização do mercado em estado 
avançado, mas simultaneamente da velocidade com que a mesma se registou. 

[IIC] . 
. . 
. . 
. . 
. . 
[FIC]. 

Na opinião da Vodafone a evolução da quota de mercado conjunta do Grupo PT e da ZON, 
quer nas “áreas C”, quer nas “áreas NC”, comprova que o nível atual de concorrência nas 
“áreas C” não é muito diferente do nível que existia em 2007 nas “áreas NC”, como também 
que a deterioração das condições concorrenciais nas “áreas C” se desenvolve a um ritmo 
mais elevado do que nas “áreas NC”.  

Atendendo a que no entender da Vodafone uma configuração de mercado em duopólio 
não é menos prejudicial para o mercado e para os consumidores que uma situação de 
monopólio, propõe aquele operador que se revejam os critérios que subjazem à avaliação 
de dominância conjunta nas “áreas C” e ao estabelecimento de obrigações para tal 
situação. 

De acordo com a Vodafone a evolução da quota de mercado do Grupo PT entre 2007 e 
2010 demonstra que a segmentação do mercado 5 na anterior análise de mercado foi 
inadequada. A este respeito, a Vodafone refere que a quota de mercado do Grupo PT, de 
2007 para 2010, tanto aumentou nas “áreas C” (9 p.p.) como nas “áreas NC” (4 p.p.), 
indicando que o objetivo da ANACOM seria o contrário do verificado na realidade.  

Assim, a Vodafone conclui que a segmentação do mercado 5 é completamente injustificada 
e, como tal, não pode ser mantida e que mesmo nas “áreas NC”, em que foram definidas 
obrigações, estas mostraram-se insuficientes. 

Suportando-se nos dados de 2010, a Vodafone refere que existem 17 áreas de central 
incluídas pela ANACOM nas “áreas C” onde o Grupo PT tem quota de mercado superior a 
50 por cento97 pelo que entende que nas áreas mencionadas o Grupo PT detém PMS, não 
podendo essas áreas ser consideradas concorrenciais. Acrescenta a Vodafone que é 
expectável que o cenário de incremento monopolista do Grupo PT em algumas “áreas C” 
seja, atualmente, pior que o exposto pela ANACOM. 

                                                           
97 Nomeadamente: 

- 2 áreas em que o Grupo PT tem entre 90 e 100 por cento de quota de mercado. 

- 1 área em que o Grupo PT tem entre 90 e 80 por cento de quota de mercado. 

- 2 áreas em que o Grupo PT tem entre 60 e 70 por cento de quota de mercado. 

- 12 áreas em que o Grupo PT tem entre 50 e 60 por cento de quota de mercado. 
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Refere a Vodafone que poderia compreender a ausência de obrigações adequadas no 
mercado 5 caso existissem obrigações adequadas e eficazes no mercado 4, porém, 
considera que a atual proposta da ANACOM não vai nesse sentido.  

Considera a Vodafone que, uma vez que a seu ver a ANACOM nada propõe para alterar o 
exposto – propondo aliás, no mercado 4, retirar o acesso à fibra ótica do Grupo PT em 17 
concelhos –, esta situação torna-se mais crítica e, provavelmente, levará ao aumento do 
número de áreas em que o Grupo PT tem PMS e à monopolização das mesmas. 

Entendimento da ANACOM 

Os comentários apresentados pela Optimus são representativos (i) da importância de 
definir o mercado relevante adequadamente, (ii) do risco associado a não considerar a 
pressão concorrencial das redes de cabo na fase de definição do mercado relevante e (iii) 
da necessidade de considerar os constrangimentos indiretos ou a pressão concorrencial 
nas áreas geográficas onde ela é efetivamente exercida.   

Note-se que a Optimus indica primeiramente que a quota de mercado do Grupo PT num 
eventual mercado geográfico nacional corresponde a quase 80 por cento. A obtenção de 
uma quota de mercado tão elevada só é possível porque as redes de cabo não foram 
devidamente consideradas. Não existem dúvidas de que esta quota de mercado não 
estaria em nenhuma situação adequada à realidade do mercado. Acaba por ser a Optimus 
que, de certa forma, reconhece esta situação, uma vez que indica que, caso os 
constrangimentos indiretos colocados pelas redes de cabo sejam avaliados a quota de 
mercado do Grupo PT baixará para cerca de 47 por cento. Conclui a Optimus que esta 
quota de mercado também suscita problemas concorrenciais, concluindo que o mercado é 
não concorrencial a nível nacional. No entanto também a consideração pura e simples 
desta quota de mercado não está ajustada à realidade do mercado. De facto, a pressão 
concorrencial deve ser ponderada nas áreas geográficas onde é de facto exercida (i.e. 
onde os serviços alternativos aos serviços do Grupo PT estão efetivamente disponíveis e 
são adquiridos pelos utilizadores finais). Adicionando esta perspetiva geográfica à análise 
concluir-se-á que o valor da quota de mercado mencionado será mais reduzido nas áreas 
concorrenciais e aumentará substancialmente nas áreas não concorrenciais.  

Não faz assim sentido que a Optimus apresente e se pronuncie sobre quotas de mercado 
a nível nacional quando a pressão concorrencial é exercida a um nível geográfico mais 
reduzido. 

É interessante analisar os comentários da Optimus e da Vodafone em conjunto uma vez 
que apresentam conclusões contraditórias. Enquanto, por um lado, a Optimus conclui pela 
existência de PMS do Grupo PT em todo o território nacional e defende inclusivamente que 
as redes de cabo não são uma fonte de concorrência significativa para o Grupo PT, por 
outro lado, a Vodafone conclui que existe uma duopolização do mercado por parte do 
Grupo PT e do principal operador de cabo (a ZON). De facto, considera-se que ambas as 
conclusões não são adequadas conforme resulta da análise efetuada pela ANACOM. O 
nível de contradição destas conclusões acaba por demonstrar também o seu nível de 
desadequação face à realidade do mercado. Sem prejuízo, a Vodafone acaba também por 
defender que o Grupo PT possui PMS em algumas áreas definidas pela ANACOM como 
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concorrenciais (ou seja, consegue agir independentemente dos concorrentes), argumento 
que não é claro face à conclusão anterior de que existe duopolização do mercado. 

Em relação aos comentários da Vodafone no que diz respeito às quotas de mercado nas 
áreas de central incluídas nas “áreas C” em que o Grupo PT possui uma quota de mercado 
superior a 50 por cento, convirá relembrar que já na anterior análise de mercado havia 
áreas de central na mesma situação. Assim, não se trata de uma situação nova. Tratam-
se essencialmente de áreas de central com uma reduzida relevância no número de 
acessos em questão e que, de qualquer modo, será reavaliada no contexto do novo SPD. 

Termina-se mencionando que, ao contrário do indicado pela Vodafone e conforme foi 
detalhadamente demonstrado no presente relatório, as obrigações impostas no mercado 4 
são adequadas e eficazes, contribuindo significativamente para a melhoria das condições 
concorrenciais existentes no mercado de fornecimento grossista de acesso em banda 
larga. 

3.10. Imposição de obrigações no mercado grossista de acesso em banda larga 

Tendo identificado como relevante, para efeitos de regulação ex ante e de acordo com os 
princípios do direito da concorrência, o mercado grossista de acesso em banda larga nas 
“áreas NC”, e concluído que o Grupo PT detém PMS nesse mercado, a ANACOM propôs 
impor as seguintes obrigações: 

- Acesso e utilização de recursos de rede específicos 

- Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na respetiva prestação de 
informações 

- Transparência na publicação de informações, incluindo ofertas de referência 

- Separação de contas quanto a atividades relacionadas com o acesso e/ou a interligação 

- Controlo de preços e contabilização de custos 

- Reporte financeiro 

A AdC entende que a imposição de obrigações no mercado grossista de acesso em banda 
larga se encontra totalmente justificada e afigura-se indispensável para fomentar a 
concorrência no mercado retalhista de acesso em banda larga, com destaque para a 
obrigação de disponibilização pelo Grupo PT de uma oferta de acesso desagregado à fibra 
ótica. Sem prejuízo, indica a AdC que teme que excecionar 6 concelhos adicionais da 
obrigação referida em acréscimo aos 11 inicialmente identificados poderá, de alguma 
forma, limitar todo o potencial de eficácia dessa obrigação. 

A G9SA, a Claranet e a Nfsi solicitam que a ANACOM reveja o SPD, em particular no que 
diz respeito às condições da oferta Rede ADSL PT. 
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Segundo estes operadores, durante os últimos quatro anos o perfil de utilização e de 
consumo de recursos de rede alterou-se profundamente, na medida em que um cliente 
típico de serviços de banda larga consome hoje um volume de tráfego muito superior e 
apresenta-se muito mais exigente acerca da qualidade do mesmo serviço. Adicionalmente, 
referem terem surgido aplicações de IPTV e de streaming de vídeo que requerem elevada 
qualidade de serviço e elevados volumes de tráfego98. 

No entender daqueles operadores, a PTC, ao sujeitar a sua oferta retalho de banda larga 
à regra de “retalho-menos”, está condicionada no preço, mas promove uma qualidade de 
serviço que não é passível de ser acompanhada pelas restantes empresas prestadoras de 
serviço sobre a oferta Rede ADSL PT. Alegam que a PTC promove os seus serviços de 
banda larga junto dos clientes com ofertas de dezenas de megabits por segundo de 
capacidade efetiva, quando o preço do acesso agregado IP da oferta grossista apresenta 
valores injustificáveis da ordem de 98 euros por Mbit99. 

Neste contexto, consideram estes operadores alternativos que não é razoável que a oferta 
regulada Rede ADSL PT não sofra alterações que lhes permitam adequar-se à evolução 
ocorrida durante os últimos anos no perfil de consumo de serviços de banda larga e que 
lhes permitam enquadrar-se também, com condições concorrenciais mínimas, face à oferta 
retalhista de acesso à Internet por fibra ótica (serviço Meo ou “Sapo Fibra”).  

Neste sentido, consideram que a reavaliação dos elementos de custeio que sustentam a 
oferta Rede ADSL PT não deve impedir o ajustamento da oferta nas seguintes 
características: 

- Diminuir ou mesmo suprimir totalmente os preços atualmente expressos nos 
seguintes elementos da oferta grossista Rede ADSL PT (em linha com o que já 
sucede na oferta regulada espanhola): 

o Instalação e mensalidade do acesso agregado IP. 

o Mensalidade (por Mbps) do débito total cursado nos acessos agregados IP. 

o Instalação e mensalidade do lacete local. 

o Mensalidade das funcionalidades IP fixo e L2TP. 

- Impor a obrigação de os coletores adotarem capacidades que sustentem um 
máximo de contenção de 1 para 20, valor que deverá ter em consideração o 
somatório da capacidade instalada dos lacetes locais.  

                                                           
98 Como por exemplo o YouTube. 
99 Cálculo feito para uma capacidade de 200 Mbps a cursar um coletor gigabit. 
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- Permitir que um coletor possa agregar tráfego de todo o país sem custo acrescido 
(custo de reencaminhamento dos acessos locais para área geográfica distinta100). 

- Rever o serviço MAX12HL e MAX8HU, preços e níveis de serviço, por considerarem 
estar totalmente ultrapassados101.  

Defendem ainda que, dada a insustentabilidade do negócio que tem por base a oferta 
grossista Rede ADSL PT e a imutabilidade que caracterizou esta mesma oferta ao longo 
dos últimos quatro anos, as decisões regulatórias que a ANACOM vier a adotar produzam 
efeitos retroativos.  

Ainda no respeitante à regulação de ofertas grossistas, estes operadores alternativos 
alertam para a urgência de não se permitir que os erros e as omissões regulatórias que, 
na sua opinião, caracterizaram a regulação da oferta Rede ADSL PT desde a sua génese 
se repitam agora na oferta grossista de acesso à fibra ótica que a PTC irá lançar. 

A Optimus refere que, atenta a natureza das obrigações definidas no mercado 4, as quais 
não diferem das que foram impostas no passado, há que aferir da eficácia das mesmas e, 
a partir dessa análise, decidir sobre quais impor no mercado a jusante. Indica também a 
Optimus que esta foi a abordagem assumida pelo Ofcom aquando da sua análise das 
obrigações a impor no mercado 5102. A este respeito, considera a Optimus que é inequívoco 
que as obrigações do mercado 4 foram, no passado, insuficientes para assegurar a 
afirmação de um mercado retalhista competitivo. 

Defende assim a Optimus que há que analisar as obrigações que serão mais adequadas 
para eliminar as distorções que, na opinião daquela empresa, nos últimos anos, se têm 
vindo a manter e que têm impedido uma concorrência efetiva a nível de retalho e que, em 
simultâneo, assegurarão a coerência e eficácia da escada do investimento. 

Menciona a Optimus que, para além da manutenção dos princípios já em vigor para as 
atuais áreas designadas por não competitivas (e.g. transparência e não discriminação), 
qualquer obrigação a impor deverá permitir a disponibilização de serviços de televisão em 
conjunto com o de acesso à Internet. A Optimus defende que se deve garantir que as 
ofertas a disponibilizar, qualquer que seja o suporte físico (fibra ótica ou cobre), permitam 
a diferenciação de tráfego de modo a que o serviço de televisão possa ser fornecido com 
a qualidade necessária, bem como a funcionalidade de multicast. 

No que se refere às redes de fibra ótica, a Optimus defende que as ofertas grossistas 
deverão aproveitar as capacidades destas redes e, assim, não restringir artificialmente os 

                                                           
100 Segundo aqueles operadores, a oferta grossista espanhola identifica pontos únicos de agregação IP para 
todo o território espanhol, pelo que consideram que não será certamente uma razão tecnológica que sustenta 
as atuais regras da oferta Rede ADSL PT. 
101 Consideram que o nível de serviço base prestado pelo Grupo PT deveria ser, no mínimo, o de MAX8HU, 
incluído no preço do acesso local, o que se encontra perfeitamente enquadrado face à evolução dos níveis de 
serviço atualmente disponíveis nas várias ofertas retalhistas alternativas à oferta Rede ADSL PT (serviço de 
fibra ótica), não disponíveis na oferta grossista da PTC. 
102 “(…) However, the purpose of the WBA market review is, essentially, to assess where the upstream remedies 
(notably LLU to date) have not been successful and to impose downstream regulation (…)”. 
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parâmetros de rede que permitem a diferenciação de ofertas no retalho, nomeadamente 
ao nível da largura de banda, fiabilidade, QoS, entre outros103. 

Propõe ainda a Optimus que esta obrigação seja coincidente com a cobertura geográfica 
das ofertas retalhistas do Grupo PT, i.e., na medida em que sejam disponibilizadas ofertas 
de acesso à Internet e de televisão tendo por base a rede de fibra ótica e pares de cobre, 
assim deverá ser assegurada a capacidade da oferta grossista de suportar esses mesmos 
serviços. A este respeito, a Optimus considera que os pontos de acesso deverão respeitar 
uma maior concentração, à semelhança do produto atual Rede ADSL PT (no mínimo o 
equivalente à modalidade de agregação regional), o que já é permitido pela tecnologia 
existente, nomeadamente com o multicast VRF104. 

Refere a Optimus que este princípio corresponde ao previsto na Recomendação da CE 
sobre NRA, mencionando especificamente que a oferta grossista deverá permitir a 
replicação das ofertas retalhistas do operador notificado, em condições de equivalência de 
acesso, sendo que as condições para tal deverão ser asseguradas com uma antecedência 
mínima de 6 meses face ao lançamento de ofertas no retalho. Adicionalmente, indica 
também a Optimus que a oferta deverá assegurar um conjunto de aspectos técnicos 
específicos. 

A Optimus é da opinião de que o controlo de preços não deverá ser efetuado via uma regra 
de “retalho-menos”, considerando que o contexto de ofertas em pacote impede que essa 
regra de definição de preços seja eficaz. Assim, considera a Optimus que a ANACOM 
deverá assegurar o princípio da orientação dos preços para os custos, dentro do princípio 
de coerência ao longo da escada de investimento105. Neste aspecto, a Optimus indica 
concordar com a proposta avançada pela ANACOM no que se refere ao princípio de 
orientação dos preços para os custos e de demonstração da ausência de esmagamento 
de margens face aos demais preços de retalho. 

No que se refere às NRA, a Optimus menciona que as suas preocupações referentes à 
aplicação de um prémio de risco explicitadas no âmbito dos comentários apresentados 
para o mercado 4 mantêm-se para o mercado 5. 

A este respeito a Optimus releva a importância de considerar a integração vertical do 
operador notificado a qual, em seu entender, exclui a possibilidade de se permitir a 
negociação comercial das condições financeiras associadas a estas ofertas106. 

Indica a Vodafone que a ANACOM não impôs obrigações nas “áreas C” do mercado 5, não 
obstante verificar que, entre 2007 e 2010, o Grupo PT aumentou a sua quota de mercado 
nas “áreas C” (em 9 p.p.), o que também aconteceu nas “áreas NC” (aumento de 4 p.p.).  

                                                           
103 Cf. considerando 35 e ponto 33 da Recomendação da CE sobre NRA. 
104 Standard do Metro Ethernet Forum que permite uma maior eficiência na gestão dos diferentes streams das 
potenciais beneficiárias. 
105 Sugerindo que as metodologias de custeio utilizadas deverão ser coerentes e assegurar uma visão integrada 
e comparável ao longo da cadeia de valor. 

106 Cf. considerando 39 e ponto 36 da Recomendação da CE sobre NRA. 
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A Vodafone considera que a situação das “áreas C” é preocupante, mencionando que:  

- O acréscimo acentuado de quota de mercado do Grupo PT, verificado de 2007 a 
2010, pode indiciar que, não obstante a quota em 2010 ser inferior a 40 por cento, 
é possível que o Grupo PT já detenha PMS. 

- É expectável que a atual quota de mercado do Grupo PT possa estar próxima dos 
40 por cento, dado que, em média, a mesma cresceu 3 p.p. por ano nos últimos 3 
anos e os dados apresentados pela ANACOM se referem a 2010. 

- Em 50 “áreas C” o Grupo PT detém, em 2010, uma quota de mercado que varia 
entre 40 por cento e 100 por cento.  

A Vodafone menciona que a justificação para a ANACOM não ter imposto obrigações no 
mercado 5 assentou no facto de considerar que as obrigações impostas no mercado 4 
seriam suficientes para promover a concorrência, referindo também que não pode deixar 
de discordar da proposta da ANACOM e considerar que a mesma não tem fundamentação.  

Alega a Vodafone a este respeito que não são propostas obrigações adequadas no 
mercado 4 que permitam aos operadores alternativos disponibilizarem serviços aos seus 
clientes sem restrição (que, no entender da Vodafone, seria o acesso à fibra ótica do Grupo 
PT dado que considera que os acessos em cobre do Grupo PT, na prática e devido a 
diversos fatores, deixaram de ser solução equacionável pelos operadores em inúmeras 
situações, não sendo substituto da fibra ótica).  

A Vodafone releva que:  

- 84 por cento dos acessos de fibra ótica do Grupo PT não estão abertos aos 
operadores alternativos. 

- Os acessos em cobre têm as limitações reconhecidas pela ANACOM e que não os 
tornam substitutos dos acessos em fibra ótica. 

- O cabo não é solução equacionável por parte da generalidade dos operadores 
alternativos para poderem assentar a prestação dos seus serviços. 

- As características sociodemográficas médias das áreas onde o Grupo PT é 
obrigado a abrir a sua rede de fibra ótica permitem antever uma rentabilidade menor 
que a média dos 17 concelhos, 

para concluir que não foi imposta nenhuma obrigação no mercado 4 que conduza a uma 
concorrência efetiva no mercado 5. 

À semelhança do que referiu no âmbito do mercado 4, a ZON defende que as obrigações 
do operador com PMS no mercado 5 devem manter-se e, neste caso, evoluir para âmbito 
nacional e não ser invalidadas por quaisquer alterações na arquitetura e na tecnologia de 
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rede. Defende mesmo que as novas soluções tecnológicas devem passar a estar incluídas 
no âmbito de aplicação das obrigações anteriormente definidas, em linha com a 
Recomendação da CE sobre NRA.  

Numa lógica de regulação necessária e suficiente, a ZON admite que, se as medidas ao 
nível do mercado 4 forem devidamente implementados e utilizadas pelos operadores 
beneficiários, as obrigações a impor no mercado 5 poderão vir a ser eliminadas, o que, na 
sua opinião, iria ao encontro da Recomendação da CE sobre NRA, no sentido de favorecer 
uma verdadeira concorrência de infraestruturas, só possível ao nível de um mercado 4. 

Assim e enquanto tal não acontecer, defende a imposição do seguinte conjunto de 
obrigações no mercado 5, de abrangência nacional:  

- Acesso e utilização de recursos de rede específicos (bitstream)  

- Não discriminação  

- Transparência  

- Controlo de preços e contabilização de custos  

- Separação de contas  

- Reporte financeiro  

Na opinião da ZON deve ainda ser dada particular atenção [IIC]                                               . 
. . 
. . 
. . 
                                                        [FIC]. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM solicitou em vários momentos informação à PTC por forma a analisar as 
questões suscitadas pela G9SA, pela Claranet e pela Nfsi, não tendo identificado razões 
para intervir, tendo também em conta os resultados do SCA daquela empresa. 

Dada a especificidade das questões, as mesmas não são passíveis de ser tidas em conta 
no âmbito da presente análise de mercados, mas sim objeto de decisões autónomas na 
sequência desta análise e caso se identifique fundamento para tais decisões. 

Trata-se de questões que também preocupam a ANACOM, procurando esta Autoridade, 
na prossecução do princípio de orientação dos preços para os custos previsto no SPD, 
averiguar se os preços da oferta Rede ADSL PT cumprem efetivamente esse princípio. 
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Não se pode concordar com a referência da Optimus à insuficiência das obrigações que 
foram impostas no passado no âmbito do mercado 4. Considera-se nomeadamente que a 
existência de várias áreas competitivas no mercado de fornecimento grossista de acesso 
em banda larga e o desenvolvimento de infraestrutura de acesso própria por parte dos 
operadores alternativos acabam por comprovar a adequação e importância das obrigações 
impostas no passado e mantidas na presente decisão. Em consequência dessas 
obrigações, a Optimus chegou a deter, como mostra a tabela 17 da anterior análise do 
mercado de banda larga publicada em janeiro de 2009, uma quota de mercado no mercado 
retalhista de acesso em banda larga superior à quota de mercado do Grupo PT, nas “áreas 
C”. Acresce que, em relação ao passado, existe hoje uma diferença relevante: muitos dos 
procedimentos para a operacionalização das ofertas estão já definidos e existe experiência 
acumulada na sua utilização, facilitando e agilizando as consequências da sua imposição. 

A ANACOM já definiu, conforme a Optimus pretende, que o controlo dos preços da oferta 
grossista Rede ADSL PT terá por base o princípio da orientação dos preços para os custos. 
Adicionalmente, encontra-se também definido que o Grupo PT deve demonstrar que não 
se encontra a esmagar as margens nas “áreas NC”. 

Relativamente aos comentários sobre a existência de um prémio de risco, a ANACOM 
reitera o entendimento já apresentado anteriormente em que esclarece que a inclusão de 
um prémio de risco está prevista na Recomendação da CE sobre NRA para a oferta de 
acesso à fibra ótica (e não para a oferta “bitstream” sobre pares de cobre). 

No que diz respeito aos comentários da Vodafone sobre a situação competitiva nas “áreas 
C” do mercado de fornecimento grossista de acesso em banda larga e a adequação e 
suficiência das obrigações impostas no mercado 4, considera-se que tais questões foram 
já detalhadamente analisadas em secções anteriores do presente relatório. 

Conclui assim a ANACOM que as obrigações impostas no mercado 4 asseguram a 
existência de uma concorrência efetiva em várias áreas do mercado 5. Adicionalmente, 
quando se verifica que estas obrigações não são suficientes para assegurar a existência 
de concorrência efetiva, as mesmas são complementadas com as obrigações impostas ao 
nível do mercado 5. 

Sem prejuízo para os comentários supra, esta matéria é objeto de reavaliação no SPD. 

3.10.1. Acesso e utilização de recursos de rede específicos 

Considera o Grupo PT que, atendendo às caraterísticas sociodemográficas das “áreas NC” 
e, especialmente, aos concursos das “zonas rurais”, justificar-se-ia uma análise mais 
aprofundada sobre a proporcionalidade e adequação de manter esta obrigação pelo menos 
nas áreas sobre as quais incide o referido concurso, em especial por força das obrigações 
sobre a fibra ótica dos operadores vencedores. 

E em relação à obrigação de “não retirar o acesso já concedido a determinados recursos”, 
entende o Grupo PT que, face ao decréscimo de utilização da oferta Rede ADSL PT e aos 
concursos das “zonas rurais”, não se pode deixar de questionar a proporcionalidade e 
razoabilidade de impor ao Grupo PT a obrigação de manter determinada infraestrutura 
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quando não existe procura que o justifique e quando os operadores concorrentes irão 
dispor de infraestruturas alternativas. Nesse sentido, o Grupo PT entende que o mais 
razoável seria manter esta obrigação, mas prever um prazo de pré-aviso para que pudesse 
desativar determinados elementos da sua rede. 

Sobre a manutenção da imposição de acesso à oferta grossista Rede ADSL PT em 
diferentes pontos e tecnologias, o Grupo PT não discorda do princípio de que a oferta 
grossista deve disponibilizar diferentes níveis de acesso ao nível de agregação e entrega 
de tráfego na rede do operador, nomeadamente ao nível regional e nacional. Já no que 
concerne às “diferentes tecnologias”, considera o Grupo PT que não é razoável manter 
tecnologias obsoletas na plataforma de suporte ao serviço, devido também ao risco de 
falha e ao facto de constituir, nalgumas circunstâncias, um obstáculo ao desenvolvimento 
e à prestação eficiente do serviço. 

Assim defende que, desde que devidamente justificado em termos de evolução das redes 
e tecnologias, deverá sempre existir a opção de descontinuar determinadas 
funcionalidades de serviço que estejam dependentes de tecnologias obsoletas, se for 
garantida uma funcionalidade equiparada através de outras funcionalidades e tecnologias. 

Alerta o Grupo PT para o facto de a oferta Rede ADSL PT já ter mais de 11 anos e de 
algumas tecnologias que compõem a sua plataforma de suporte já apresentarem um nível 
elevado de obsolescência que, no seu entender, a ANACOM deveria considerar na decisão 
final que vier a adotar. 

A propósito da eventual possibilidade de impor o acesso à fibra ótica no âmbito do mercado 
5 nas “áreas NC”, o Grupo PT remete em termos gerais para os comentários tecidos no 
âmbito da secção 3.5.1.1 Acesso sobre a rede de fibra ótica do Grupo PT. 

Não obstante os referidos comentários, e concentrando a análise no mercado 5, o Grupo 
PT realça um aspecto que, no seu entender, consiste num erro do SPD – a imposição da 
oferta grossista à fibra ótica do Grupo PT não terá, ao contrário do que se refere na página 
198 do SPD, cobertura nacional, uma vez que no próprio SPD são excecionados da 
obrigação de acesso 17 concelhos. Assim refere o Grupo PT que, de forma a eliminar 
quaisquer inconsistências no conteúdo do SPD, importará corrigir este aspecto na decisão 
final que vier a ser adotada pelo regulador. 

Adicionalmente, o Grupo PT tem sérias reservas à hipótese levantada pela ANACOM de 
impor o acesso à sua rede de fibra ótica nas “áreas NC” do mercado 5, por diversas razões: 

- Por uma questão conceptual 

A designada “modified greenfield approach” sugere, no entender do Grupo PT, que 
a avaliação dos mercados grossistas conexos ao mercado retalhista de banda larga 
(assim como nos restantes casos) seja feita de forma progressiva, atendendo à 
regulação eventualmente imposta nos mercados situados em posições superiores 
da cadeia de valor.  
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Considera o Grupo PT que é pouco compreensível que a ANACOM sequer pondere 
a eventualidade de impor o acesso à fibra ótica neste mercado, atendendo ao 
absurdo que seria ter o acesso à fibra ótica imposto no mercado 4 e o acesso à 
mesma infraestrutura imposto no mercado 5. Na sua opinião, tratar-se-ia de uma 
clara duplicação de controlos regulamentares em mercados grossistas próximos 
que, do ponto de vista conceptual, não pode ter qualquer cabimento, já que a 
regulação do mercado 4 torna dispensável o mesmo tipo de regulação no mercado 
5, uma vez que qualquer obrigação imposta nestes mercados tem sempre em vista 
resolver uma falha no mercado retalhista da banda larga. 

- Por na Recomendação da CE sobre NRA não estar prevista a imposição de acesso 
à fibra ótica no mercado 5 

Alega o Grupo PT que, como a ANACOM refere no SPD, a CE apenas sugere, de 
forma não vinculativa, que no mercado 5 as ARN podem considerar o VDSL como 
um substituto do atual fornecimento grossista de acesso em banda larga através de 
lacetes de cobre. Alega ainda o Grupo PT que o que a CE defende é o inverso do 
propugnado pela ANACOM, já que refere na Recomendação que nas zonas 
geográficas onde exista acesso ao lacete de fibra ótica, as ARN devem considerar 
a possibilidade de suprimir a obrigação de acesso em bitstream na zona em causa.  

Quanto à possibilidade de a ANACOM vir a impor a obrigação de disponibilizar uma oferta 
multicast na oferta Rede ADSL PT, o Grupo PT critica desde logo a sugestão de se aplicar 
uma determinada obrigação, sem propriamente a impor, alegando que esta prática é 
contrária aos princípios regulamentares, uma vez que a regulação deve ser previsível e 
coerente e não estar dependente do “interesse” dos operadores alternativos. 

Por outro lado, refere o Grupo PT que qualquer controlo regulamentar só pode ser imposto 
se, na sequência de uma análise jusconcorrencial, for considerado proporcional, adequado 
e justificado para resolver uma falha em mercados retalhistas. Na sua opinião, a ANACOM 
não pode “acenar” com a aplicação de uma obrigação se a mesma não resultar necessária 
da análise que conduziu e, muito menos, pode vir a decidir impor essa mesma obrigação 
sem refazer a sua avaliação jusconcorrencial. 

Sobre a imposição de uma funcionalidade de multicast, o Grupo PT remete para os 
comentários gerais efetuados no âmbito da secção sobre esta matéria. Em termos mais 
específicos, o Grupo PT salienta que a oferta Rede ADSL PT não foi desenhada para 
suportar este tipo de funcionalidades, nem a nível tecnológico, nem a nível de serviços, e 
considera injustificado que venha a ser obrigada a adaptar esta oferta para responder a 
uma procura que se perspetiva inexistente ou irrelevante por parte dos operadores 
alternativos.  

A circunstância de a ANACOM reconhecer que não há provavelmente procura para uma 
funcionalidade multicast, aliada ao facto de a Optimus e a Vodafone terem deixado de 
contratar acessos ao abrigo da oferta Rede ADSL PT, deveria, no entender do Grupo PT, 
conduzir a ANACOM à eliminação das referências no SPD à possibilidade de vir a impor 
esta obrigação no futuro. Na sua opinião, esta opção seria a medida mais consentânea 
com os princípios regulatórios aplicáveis, nomeadamente, o princípio da previsibilidade e 
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certeza regulatória constante do artigo 5.º, n.º 5, da LCE, que obriga a ANACOM a ponderar 
estas realidades em todas as decisões e medidas adotadas. 

Entendimento da ANACOM 

Concorda-se com a posição do Grupo PT de que não é razoável manter tecnologias 
obsoletas na plataforma de suporte ao serviço, pelo que se esclarece que a obrigação de 
acesso à oferta grossista em diferentes pontos e tecnologias fica sujeita à opção, desde 
que devidamente justificada em termos de evolução das redes e tecnologias, de 
descontinuar determinadas funcionalidades de serviço que estejam dependentes de 
tecnologias obsoletas, se for garantida uma funcionalidade equiparada através de outras 
funcionalidades e tecnologias e desde que garantido um pré-aviso razoável. Aliás, tal 
situação já se verificou no passado – por exemplo, com a descontinuação, na oferta Rede 
ADSL PT, (i) do atendimento de novos pedidos “ADSLoRDIS”, (ii) do atendimento de novos 
pedidos com agregação ATM em zonas onde existe agregação Ethernet e (iii) da 
funcionalidade IP Regional. 

Sem prejuízo, não poderá haver discriminação, pelo que a cobertura da oferta Rede ADSL 
PT, nas “áreas NC”, não poderá ser inferior à cobertura da oferta ADSL retalhista do Grupo 
PT nestas áreas.  

Por outro lado, será à partida positiva a atualização de algumas tecnologias que compõem 
a plataforma de suporte da oferta Rede ADSL PT, desde que haja eficiências, 
nomeadamente a nível dos custos, com reflexos nos preços dos diferentes serviços que 
integram aquela oferta. 

A ANACOM reconhece o lapso ao se referir, no SPD, que se “entende não dever impor, 
desde já, o acesso à fibra no âmbito do mercado grossista de acesso em banda larga nas 
“áreas NC”, tendo especialmente em consideração a existência (a muito curto prazo) de 
uma oferta grossista de acesso à fibra no mercado grossista de acesso à rede, que terá 
cobertura nacional, incluindo obviamente as “áreas NC” (a área coberta pelo mercado 
relevante em apreço) ou parte delas, onde e quando o Grupo PT dispuser de cobertura em 
fibra.”.  

Quanto às reservas do Grupo PT sobre a hipótese levantada pela ANACOM de impor o 
acesso à sua rede de fibra ótica nas “áreas NC” do mercado 5, refira-se que se trata de 
matéria a reavaliar no âmbito do novo SPD. 

3.10.2. Não discriminação e transparência 

Em relação às obrigações de não discriminação e transparência no mercado 5, no entender 
do Grupo PT é de questionar apenas a referência da ANACOM à possibilidade de vir a 
intervir na oferta para prevenir a existência de discriminação na prestação dos serviços 
grossistas nos vários tipos de acessos existentes, obrigando à recolha e prestação de 
informação de forma mais desagregada por parte do próprio Grupo PT. O Grupo PT 
considera que qualquer encargo adicional sobre a oferta Rede ADSL PT não se justifica 
perante o estado de desenvolvimento e utilização desta oferta. 
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Entendimento da ANACOM 

Não obstante a utilização da oferta Rede ADSL PT ser substancialmente menor face a 
anos anteriores, é intenção da ANACOM promover condições para que essa oferta se torne 
mais atrativa, beneficiando em última instância os utilizadores finais nas “áreas NC” que 
incorrem em custos mais elevados que os utilizadores de outras áreas geográficas, sem 
que essas condições possam ser consideradas desproporcionais para o Grupo PT. 

3.10.3. Controlo de preços e contabilização de custos 

Quanto à obrigação de controlo de preços e contabilização de custos, o Grupo PT concorda 
com a eliminação da obrigação da regra de “retalho-menos”, embora considere que não 
resulta claro do SPD quando é que esta decisão produz efeitos, pelo que sugere a inclusão 
deste aspecto na versão final da deliberação de forma clarificar quaisquer potenciais 
dúvidas. 

Já no que toca à aplicação do princípio da orientação dos preços para os custos, a todos 
os níveis e componentes da oferta Rede ADSL PT, entende o Grupo PT que se trata de 
uma medida excessiva, que não atende ao histórico desta oferta. Em todo o caso, 
considera desde já que o prazo de revisão dos preços da oferta não é razoável, defendendo 
que o mesmo não poderá ser inferior a 6 meses. 

Em relação aos prazos previstos pela ANACOM a este propósito, o Grupo PT refere que 
não é inteiramente percetível a interação entre o prazo de 2 meses para rever o tarifário da 
oferta Rede ADSL PT e o prazo de 1 mês para enviar à ANACOM a fundamentação para 
os novos preços – a sua leitura é que o prazo de 1 mês só começa a contar findo o prazo 
inicial de 2 meses. Neste contexto, este operador solicita que se clarifique este aspecto na 
versão final da deliberação. 

Quanto ao esmagamento de margens, o Grupo PT entende que a referência à obrigação 
de demonstrar que não se encontra a esmagar margens nas “áreas C” constitui uma gralha 
de texto, assumindo que a ANACOM pretendia ter escrito “áreas NC”. Não obstante, o 
Grupo PT solicita que a ANACOM confirme este entendimento na decisão final107. 

Entendimento da ANACOM 

Concorda-se com a necessidade de melhor clarificar o momento a partir do qual a 
eliminação da obrigação da regra de “retalho-menos” produz efeitos. Esse momento será 
quando os preços da oferta Rede ADSL PT forem revistos. Com efeito, uma vez que se 
altera a implementação da obrigação de controlo de preços substituindo a regra de “retalho-
menos” pelo princípio de orientação dos preços para os custos, é legítimo que essa 
substituição se torne efetiva quando os preços forem revistos tendo em conta o princípio 
da orientação dos preços para os custos. A este propósito refira-se que na página 212 do 
SPD é referido que “o Grupo PT deve, no prazo de máximo de 2 meses após a decisão 

                                                           
107 A não ser assim, o Grupo PT tem sérias reservas que esta medida cumpra o quadro legal vigente, uma vez 
que as “áreas C” foram consideradas competitivas na deliberação de 2009 (não tendo sido impostas quaisquer 
obrigações) e, em consequência, foram desreguladas, em conformidade com o artigo 59.º, n.º 3, da LCE. 
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final relativa à presente análise de mercado, proceder à revisão integral, i.e., em todos os 
componentes, do tarifário da sua oferta grossista de acesso em banda larga (atualmente a 
“Rede ADSL PT”), tendo em conta o princípio da orientação dos preços para os custos, 
enviando à ANACOM, no prazo de 1 mês, a fundamentação para o novo tarifário.” 

Quanto aos prazos para revisão do tarifário da oferta Rede ADSL PT, a ANACOM irá 
clarificar no SPD que o prazo para o Grupo PT enviar à ANACOM a fundamentação para 
os novos preços será coincidente com o prazo para o Grupo PT efetuar a revisão integral 
do tarifário da oferta, prazo esse que será de 2 meses após a notificação da decisão final 
relativa à presente análise de mercado. 

Esta Autoridade não aceita os argumentos do Grupo PT de que o prazo de 2 meses para 
proceder à revisão integral do tarifário da oferta Rede ADSL PT, de acordo com o princípio 
de orientação dos preços para os custos, é curto. Nesta análise deve a PTC atender ao 
princípio, exposto a propósito do entendimento relativo à orientação dos preços para os 
custos no mercado 4, de que quando é aplicada uma obrigação de orientação dos preços 
para os custos, os preços de transferência interna dos produtos ou serviços a que o Grupo 
PT recorre internamente devem também estar orientados para os custos.  

Com efeito, a oferta Rede ADSL PT já tem mais de 10 anos de vigência, tendo a PTC 
procedido a diversas alterações de preços, as quais não terão sido efetuadas sem uma 
análise dos custos e proveitos subjacentes. Uma importante componente dos custos desta 
oferta será relativa ao transporte de tráfego, cujos contornos deverão ser cuidadosamente 
analisados, nomeadamente tendo em conta que no passado este transporte era feito [IIC] 
. . 
. . 
              [FIC]. 

Sobre a nota do Grupo PT de que a referência à obrigação de demonstrar que não se 
encontra a esmagar margens nas “áreas C” constitui uma gralha de texto, confirma-se de 
que foi de facto um lapso. 

3.10.4. Separação de contas e reporte financeiro 

Nenhuma entidade efetuou observações em relação a estes controlos regulamentares. 

4. Conclusão  

Atenta a análise realizada e o referido neste relatório, entende-se que há necessidade de 
alterar o SPD relativo à definição dos mercados grossistas de acesso à infraestrutura de 
rede num local fixo e de acesso em banda larga, à avaliação de PMS nesses mercados e 
à imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares no 
sentido de ter em conta a evolução recente do mercado. 

Tal será efetuado no contexto de um novo SPD, sujeito a procedimento geral de consulta 
e audiência prévia dos interessados. 


