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1. INTRODUÇÃO 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou a 10.07.2014, o sentido provável de decisão (SPD)1 relativo à definição do 

mercado grossista de terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo2, 

à avaliação de poder de mercado significativo (PMS) nesse mercado e à imposição, 

manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares (doravante 

mercado 1). Na mesma data, nos termos do art.º 61.º da Lei das Comunicações Eletrónicas 

(LCE)3, aprovou igualmente o envio do referido SPD à Autoridade da Concorrência (AdC).  

Cumprindo com o disposto no art.º 8.º da LCE, o Conselho de Administração da ANACOM 

deliberou que o SPD supra mencionado fosse submetido ao procedimento geral de 

consulta por um período de 30 dias úteis. Paralelamente, e em aplicação do previsto nos 

artigos 100.º e 101.º do anterior Código do Procedimento Administrativo (CPA)4, os 

interessados foram notificados para, em igual prazo de 30 dias úteis, se pronunciarem 

sobre o SPD no âmbito do processo de audiência prévia.  

Por comunicação de 25.08.2014, a AdC emitiu o seu parecer sobre o SPD da ANACOM 

relativo ao mercado grossista de terminação de chamadas na rede telefónica pública num 

local fixo.  

A ANACOM recebeu respostas das seguintes entidades, às quais se agradece os 

comentários enviados: 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

 G9 Telecom, S.A. (G9SA); 

                                                           

1 
http://www.anacom.pt/streaming/Anexo1_Mercado3_10julho2014.pdf?contentId=1279812&field=ATTACHED_
FILE 

2  Mercado 1 de acordo com a Recomendação 2014/710/CE de 09.10.2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT). De notar que o SPD foi publicado em data anterior 
à publicação desta Recomendação, numa altura em que a Recomendação 2007/879/CE estava ainda em vigor 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:pt:PDF).  

3 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro e 
posteriormente alterada pela Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro, pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho e pelo 
Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7 de março.  

4 De notar que o SPD foi publicado em data anterior à revogação do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro. 
No CPA atualmente em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 janeiro, esses artigos correspondem 
aos artigos 121.º e 122.º.  

http://www.anacom.pt/streaming/Anexo1_Mercado3_10julho2014.pdf?contentId=1279812&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/Anexo1_Mercado3_10julho2014.pdf?contentId=1279812&field=ATTACHED_FILE
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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:pt:PDF
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 Cabovisão - Televisão por Cabo, S. A (CABOVISÃO) e Onitelecom 

Infocomunicações, S.A. (ONI); 

 PT – Portugal SGPS, SA (GRUPO PT), em representação da PT Comunicações, 

S.A. (PTC) e MEO – Serviços de Comunicações Multimédia, S.A. (MEO)5; 

 NOS Comunicações, S.A. e as suas participadas NOS Açores Comunicações, S.A. 

e NOS Madeira Comunicações, S.A. (NOS); 

 VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

Já fora do prazo, foi recebida a resposta da AR Telecom - Acessos e Redes de 

Telecomunicações, S.A. (AR TELECOM), que remeteu um contributo integrado com a 

resposta à consulta pública e audiência prévia aos interessados sobre a implementação do 

modelo de custeio de terminação fixa, a qual ainda se encontrava a decorrer, por ter sido 

prorrogado o respetivo prazo de resposta. Como tal, os comentários da AR TELECOM não 

são objeto de referência explícita neste relatório. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM, 

aprovados por deliberação de 12.02.2004, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet 

todas as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação a que os respondentes 

atribuíram natureza confidencial. De acordo com a mesma alínea dos referidos 

procedimentos de consulta, o presente relatório contém uma referência a todas as 

respostas recebidas e uma apreciação global que reflete o entendimento desta Autoridade 

sobre as mesmas. Atendendo ao carácter sintético do mesmo, tal não dispensa a consulta 

das respostas recebidas. 

Os contributos dos operadores e os entendimentos da ANACOM sobre os mesmos, 

constantes no presente relatório, foram tidos em consideração no novo sentido provável 

de decisão relativo ao mercado grossista de terminação de chamadas na rede telefónica 

pública num local fixo – Definição dos mercados do produto e mercados geográficos, 

avaliação de PMS e imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações 

regulamentares. 

                                                           

5 Em 29.12.2014, como consequência da fusão por incorporação registada nesta data da sociedade MEO na 
PTC, a empresa passou a ter designação social MEO – Serviços de Comunicações Multimédia, S.A.. Não 
obstante essa alteração, no presente relatório manteve-se a referência às empresas existentes à data da 
consulta. 
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2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

a) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC referiu não se opor à definição dos mercados de produto e geográficos relevantes, 

nem à avaliação de PMS propostas pela ANACOM no presente SPD. 

Considera adequada, reiterando assim os comentários que apresentou ao SPD anterior, 

tanto a eliminação da assimetria de preços entre as empresas do GRUPO PT e os 

restantes operadores, como a escolha da metodologia de custeio de custos incrementais 

de longo prazo (LRIC) “puro” para estabelecer o preço de interligação. 

Refere adicionalmente, considerar adequadas as alterações introduzidas às obrigações 

impostas no SPD, em particular, e atendendo ao princípio da neutralidade tecnológica, as 

relacionadas com a obrigação de dar resposta a todos os pedidos razoáveis de acesso de 

interligação em IP e com a aplicação da obrigação de não discriminação a todos os 

operadores com PMS. 

b) Respostas recebidas  

DECO 

A DECO refere não ter nada a opor quanto ao SPD de identificação das empresas do 

GRUPO PT e dos restantes operadores como tendo PMS e à imposição das obrigações 

apresentadas.  

G9SA 

A G9SA diz lamentar e repudiar o SPD proposto e acusa a ANACOM de assumir um 

comportamento de favorecimento sistemático dos grandes operadores integrados, em 

particular do GRUPO PT, e de, com as suas ações ou omissões, destruir a possibilidade 

de desenvolvimento de um sector onde os pequenos e médios operadores pudessem 

contribuir para a economia nacional. 

Em detalhe, a G9SA considera que o SPD: (i) não altera a situação relativa à introdução 

de interligação em Protocolo Internet (IP); (ii) vem agravar a assimetria entre a terminação 

fixa e móvel sem que, na sua opinião, tal possua aderência à realidade; (iii) não explica o 

argumento utilizado de que a redução do preço de terminação fixa se traduzirá num 

benefício económico para o consumidor; (iv) limita a G9SA na sua capacidade de 

acompanhar a descida dos preços de terminação com uma descida dos custos em virtude 

de propor uma redução do preço de terminação quando mantém imutáveis as ofertas 
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reguladas do mercado 4 e 56 (neste âmbito, sublinha a G9SA que o serviço fixo telefónico 

(SFT) prestado por si recorre à oferta ADSL da PTC (atualmente MEO), referindo ainda 

que essa oferta não foi alvo de revisão nos últimos 7 anos). 

Para além de diversos comentários efetuados ao modelo de custeio, a G9SA apresenta 

propostas relativas: (i) à interligação IP, incluindo a aplicação de um preço mais elevado 

(0,9 cêntimos de euro por minuto) quando um pedido de interligação em IP seja recusado 

- situação que antecipa poder vir a ser preconizada pelos operadores de maior dimensão; 

(ii) ao acesso para MVNOs (Operadores móveis virtuais) e ainda (iii) à consideração da 

MEO e PTC como um operador único7. 

GRUPO PT 

O GRUPO PT descreve os antecedentes do SPD e identifica o que considera serem as 

principais alterações introduzidas no atual SPD face ao anterior SPD aprovado sobre esta 

matéria – SPD de 01.03.2013 relativo à análise do mercado grossista de terminação de 

chamadas na rede telefónica pública num local fixo (doravante SPD 2013) -, considerando 

que no essencial as alterações produzidas resultam, ou de imposições da Comissão 

Europeia (CE) (casos da alteração da obrigação de acesso para abranger a interligação 

em IP e da generalização da obrigação de não discriminação), ou visam a alteração dos 

preços de terminação que irão passar a ser definidos em conformidade com o modelo de 

custeio de terminação fixa desenvolvido para o caso português. 

No global, este operador considera que o SPD não tem em conta o facto de os mercados 

retalhistas a jusante do mercado 3 terem sido considerados competitivos, referindo que o 

SPD “(…) falha redondamente na avaliação da relação entre as condições de concorrência 

nos mercados retalhistas a jusante e a sua proposta de regulação do mercado 3. E isto, 

por duas razões essenciais: por um lado, porque mantém (e em determinados pontos 

agrava) um nível de intervenção e de intensidade regulatório no MR3 que não é compatível 

com as condições daqueles mercados retalhistas; por outro, porque propõe a manutenção 

de obrigações assimétricas entre a PT e os restantes OPS sem qualquer fundamento.” 

Esta última circunstância constitui, a seu ver, uma violação do quadro legal em vigor. 

                                                           

6 De acordo com a classificação da Recomendação 2007/879/CE. 

7 Os comentários da G9SA foram preparados em momento anterior ao da fusão por incorporação da MEO na 
PTC. 



  

 7/66 

 

No que respeita em particular à obrigação de controlo de preços, critica o nível de preços 

proposto, salientando a ausência de qualquer salvaguarda que mitigue a brusquidão da 

redução e alerta para o efeito desta medida na balança comercial. Quanto ao preço em 

concreto, refere concordar com a sua aplicação uniforme, mas atendendo a que pode 

envolver um forte risco de congestionamento da sua rede, apresenta propostas para lidar 

com essa situação, as quais também envolvem a obrigação de interligação IP. 

NOS 

A NOS concorda, de forma geral, com a estrutura do SPD proposto pela ANACOM e com 

a análise aí desenvolvida. 

Em concreto refere concordar com abordagem relativa à interligação IP e com a definição 

de um preço único para a terminação. Refere ainda que deve ser assegurado que o país 

não fica numa posição desfavorável face a outros países que não encetaram movimentos 

equivalentes das terminações fixas. 

ONI e CABOVISÃO 

A ONI e a CABOVISÃO consideram que o SPD é inaceitável e que é ilegal a redução das 

tarifas de terminação fixa proposta pela ANACOM, em virtude de o modelo de custeio 

assentar em pressupostos errados. Sem prejuízo, entendem que deve ser definido um 

glidepath para se chegar ao valor que for determinado, aplicável aos operadores 

exclusivamente fixos com quotas de mercado inferiores a 10%. 

Referem adicionalmente que consideram o SPD restritivo da concorrência por agravar 

ainda mais as condições competitivas entre os operadores fixos e móveis num país em 

que a esmagadora maioria do tráfego é terminado em redes móveis, sendo que as 

distorções competitivas entre o fixo e o móvel nem podem ser colmatadas pelo recurso a 

operações móveis virtuais. No mesmo contexto, alertam também para a distorção entre 

Estados-Membros potenciada pela imposição de tarifas de terminação mais baixas do que 

na grande maioria dos países da União. 

Sobre interligação IP, consideram que o SPD nada decide quanto à data em que será 

disponibilizada. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que o SPD está alinhado com as necessidades efetivas dos 

mercados a jusante e procura, adequadamente, garantir, ao eliminar as assimetrias 

decorrentes das diferentes estruturas de interligação, condições de igualdade no 
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tratamento dos operadores e prestadores de comunicações eletrónicas e a promoção de 

um verdadeiro level playing field. 

A VODAFONE também manifesta reservas quanto à escolha da metodologia de custeio 

LRIC “puro”, não obstante considera que não existem razões objetivas, nem circunstâncias 

específicas, que justifiquem uma abordagem distinta da que foi adotada anteriormente na 

determinação das terminações móveis. 

Este operador defende ainda que a ANACOM, ao propor um preço único de interligação, o 

que considera fundamental para a promoção da competitividade no mercado de voz fixa, 

melhora, pela simplificação da sua estrutura de interligação e redução dos respetivos 

custos indiretos, as condições de atuação dos operadores alternativos. Sem prejuízo, 

considera que esta medida deve ser acompanhada de especificações adicionais às 

obrigações que recaem sobre os operadores com diferentes níveis de interligação. 

c) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM considera que o enquadramento conferido à presente análise relativamente à 

definição de mercado e análise de PMS está em conformidade com a Recomendação 

2007/879/CE, de 17 de dezembro de 2007, a qual identifica os mercados suscetíveis de 

regulação ex-ante, bem como com a revisão dessa Recomendação aprovada em 9 de 

outubro de 2014 (Recomendação 2014/701/CE) e respetiva exposição de motivos da CE. 

De relevar que os comentários recebidos, de forma implícita ou explícita, foram todos eles 

favoráveis a esse enquadramento, sendo apenas de assinalar as reservas do GRUPO PT 

acerca da avaliação da concorrência face à desregulação dos mercados retalhistas 

conexos. Sobre essa crítica, e como será adiante melhor explicitado, a ANACOM considera 

que não existem razões que, neste âmbito, justifiquem alterar o SPD proposto, relevando-

se em particular que, conforme explicitado na nova exposição de motivos supracitada, a 

regulação ao nível grossista pode continuar a ser necessária mesmo quando os mercados 

retalhistas conexos já sejam considerados concorrenciais. Adicionalmente, a ANACOM 

discorda que a abordagem usada nesta análise não tenha considerado a situação 

concorrencial dos mercados retalhistas a jusante nem que esteja desfasada das regras 

europeias recentemente aprovadas. 

No que respeita às obrigações impostas aos operadores com PMS neste mercado, releve-

se que alguns operadores (VODAFONE e NOS) concordaram explicitamente com as 

obrigações propostas, reconhecendo um deles que essas obrigações estão alinhadas com 

as necessidades efetivas dos mercados e são, por isso, as adequadas para fomentar a 
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concorrência. Por seu lado, o GRUPO PT considera que não está demonstrada a 

necessidade de imposição de medidas diferentes, mais exigentes, a si próprio face às que 

são impostas aos restantes operadores. Relativamente a esta questão, e conforme se 

explicitará mais adiante, a ANACOM entende que ainda existem razões para manter 

alguma diferenciação, embora reconheça que face à evolução do mercado retalhista há 

efetivamente uma redução do peso do GRUPO PT face ao peso de outros operadores e 

atentas as condições associadas à prestação do serviço grossista de terminação, se 

justifica impor novas obrigações aos operadores alternativos, bem como aligeirar algumas 

obrigações anteriormente impostas ao GRUPO PT (a este respeito, releva-se a eliminação 

da obrigação de separação de contas e de contabilização de custos). 

Especificamente sobre a inclusão na obrigação de acesso de uma obrigação de 

interligação em IP, sobressai que esta foi bem acolhida por todos os operadores que se 

pronunciaram. Contudo, e conforme seria expetável, enquanto alguns se mostram 

disponíveis para uma implementação quase que imediata, o GRUPO PT, em particular, 

sublinha a relevância de uma migração gradual de interligação em TDM para IP de modo 

a adequar a sua rede. À parte dessa diferença, existe consenso acerca da relevância de 

definir uma solução de arquitetura em IP, solução para a qual os operadores alternativos 

deverão ser chamados a intervir. 

Concretamente em matéria de preços são apresentadas preocupações quanto aos riscos 

de uma migração massiva de interligações de nível inferior para interligações de nível 

superior que decorreria da aplicação de um preço único para a terminação grossista 

independentemente do nível de rede, e são apresentadas propostas de aplicação 

assimétrica desse preço (quer pela via de um glidepath que beneficiaria os operadores 

exclusivamente fixos, quer pela aplicação de um preço mais elevado enquanto as redes 

dos operadores de maior dimensão não estivessem em condições de acomodar todos os 

pedidos de interligação em IP). 

A respeito da assimetria, considera-se, porém, que se mantêm as razões invocadas no 

SPD 2013 e que determinaram a eliminação da assimetria existente até 01.10.2013 entre 

o operador incumbente e os OPS, designadamente por ser a opção que, em conjunto com 

a descida do preço de terminação (descida de 2013 e a atual), é aquela que mais favorece 

a concorrência e os consumidores, para além de se encontrar alinhada com a 
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Recomendação 2009/396/CE8, de 7 de maio sobre o tratamento regulamentar das tarifas 

de terminação de chamadas em redes fixas e móveis na UE (doravante Recomendação 

relativa às Terminações), sendo que a análise efetuada não evidenciou existirem razões 

para que nos afastemos dessa Recomendação. Neste contexto, de notar ainda que a 

descida do preço de terminação foi anunciada desde o SPD 2013, embora então não fosse 

definido exatamente o valor efetivo que iria vigorar, pelo que ao ser expectável, também 

por esse motivo não justifica que seja previsto um mecanismo de adaptação progressiva. 

Quanto à definição do preço de terminação, pelas razões apresentadas no ponto 3.2.4.3, 

entende-se que se justifica manter a uniformidade dos preços nos níveis local e de trânsito 

simples, devendo ser desregulado o nível de interligação de trânsito duplo. 

Por último, e em face dos vários comentários recebidos acerca dos efeitos da descida de 

preços sobre a relação comercial com operadores de outros países de fora do Espaço 

Económico Europeu (EEE) e não sujeitos a regulação do serviço grossista de terminação 

de chamadas, pelas razões invocadas no ponto 3.2.4.3 abaixo, considera-se que a 

obrigação de controlo de preços não deverá abranger as chamadas originadas nesses 

países.  

Em face das alterações referidas, a ANACOM entende que deve ser preparado novo SPD 

que será colocado em consulta pública e audiência prévia das entidades interessadas. 

3. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

3.1. O processo de análise de mercado – Definição do mercado e análise de PMS 

a) Sentido provável de decisão 

“Na sequência da análise efetuada, considera-se que em Portugal, os mercados grossistas 

de terminação de chamadas de voz na rede telefónica pública num local fixo são nacionais 

e correspondem à terminação de chamadas num local fixo em cada uma das redes 

individuais, nos vários níveis de rede e independentemente da tecnologia de transporte e 

do interface de interligação utilizado.” 

“O ICP-ANACOM considera que todos os operadores que prestam o serviço de terminação 

de chamadas vocais em redes telefónicas públicas individuais num local fixo têm PMS 

                                                           

8 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0396&qid=1414059154949&from=PT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0396&qid=1414059154949&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0396&qid=1414059154949&from=PT


  

 11/66 

 

neste mercado, incluindo-se neste grupo de operadores todos os que dispõem de recursos 

de numeração geográfica e nomádica (gama 30)”. 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC refere que, nos termos do artigo 61.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, não se 

opõe à definição dos mercados do produto e geográficos relevantes e às avaliações de 

PMS, realizadas pela ANACOM no SPD, por considerar que a metodologia adotada é 

adequada e genericamente coerente com o Direito da Concorrência. 

c) Respostas recebidas  

GRUPO PT 

O GRUPO PT refere que a definição de mercados grossistas deveria caraterizar 

devidamente os mercados retalhistas a jusante, reiterando aliás a posição que também 

assumiu na sua resposta ao SPD 2013. Menciona que tal, não só é metodologicamente 

mais correto, como também é essencial para permitir avaliar a adequação da regulação do 

mercado grossista em função dos problemas concorrenciais concretos eventualmente 

detetados.  

A este respeito, sublinha que o enquadramento do SPD difere do existente aquando do 

SPD 2013, na medida em que o atual SPD foi publicado em momento posterior à análise 

aos mercados retalhistas de acesso à rede telefónica pública num local fixo (Mercado 1 da 

Recomendação 2007/879/CE) e aos mercados dos serviços telefónicos prestados em local 

fixo. Neste contexto, o GRUPO PT menciona que seria de esperar que a análise do 

mercado grossista em apreço refletisse as conclusões do Mercado 19, referindo em 

concreto que o atual SPD não teve em consideração o facto dos mercados retalhistas a 

jusante terem sido considerados competitivos.  

Salienta que tal é particularmente relevante porque as condições dos mercados retalhistas 

constam em dois momentos essenciais do SPD, que transcreve na sua resposta: (i) 

“Atualmente e sem prejuízo de a nível dos mercados grossistas todos os operadores terem 

100% de quota de mercado, a nível retalhista, os diversos operadores presentes nesse 

mercado têm uma presença muito diferenciada” (cf. pág. 41) e (ii) “Nota-se que este 

mercado retalhista ainda manifesta défices de concorrência, nomeadamente 

                                                           

9 De notar que em muitos casos o GRUPO PT menciona Mercado 1 para se referir aos mercados analisados 
no documento “Mercados retalhistas de acesso à rede telefónica pública num local fixo e mercados de serviços 
telefónicos prestados em local fixo”. 
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decorrentes das diferentes economias de escala entre os diversos operadores que nele 

exercem a sua atividade e das distorções concorrenciais identificadas neste capítulo, 

entendendo-se que é fundamental uma importante descida no preço de terminação” (cf. 

pág. 80), destaque do GRUPO PT. Considerando este operador que em ambas as 

situações a caraterização dos mercados retalhistas não corresponde à realidade e é 

incoerente com as conclusões do mercado 1 (mercado retalhista). 

Deste modo, conclui que, não só a caraterização dos mercados retalhistas efetuada no 

SPD não tem aderência à realidade, como é incoerente com as conclusões que a própria 

ANACOM assumiu a propósito do mercado retalhista. Segundo o GRUPO PT, tal terá 

conduzido a uma proposta de regulação que não é adequada às condições competitivas 

dos mercados de retalho. 

Sem prejuízo das observações que efetuou ao processo de análise de mercado, o GRUPO 

PT refere concordar genericamente com as conclusões do SPD quando à delimitação do 

mercado de produto e do mercado geográfico.  

O GRUPO PT também concorda, em termos gerais, quer com a abordagem seguida pela 

ANACOM na análise de PMS, nomeadamente com os principais critérios utilizados para o 

aferir, quer com as conclusões dessa análise. Não obstante, menciona que o SPD não 

analisa de forma prospetiva as tendências e a evolução que se têm vindo a verificar nos 

mercados retalhistas, destacando as seguintes:  

(i) alteração da estrutura de mercado, que caracteriza com a redução das suas quotas 

de mercado e com a sua aproximação às quotas dos OPS e também pelos 

movimentos de concentração ocorridos recentemente no mercado; 

(ii) pressão concorrencial exercida pela telefonia móvel e pelos serviços OTT (Over 

The Top). 

Este operador menciona que a substituição do telefone fixo pelo telefone móvel tem 

repercussões inegáveis que não foram devidamente ponderadas no SPD. Refere 

que o SPD reconhece a existência desta tendência, pelo menos como 

constrangimento competitivo indireto, mas falha ao não retirar as devidas ilações.  

Este operador entende também que os constrangimentos indiretos exercidos pelos 

serviços móveis sobre os serviços fixos têm impacto na situação concorrencial dos 

mercados retalhistas, o que considera ser também o entendimento da ANACOM, e 

sobre o poder dos operadores no mercado de terminação, situação que refere não 
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ser analisada. Relativamente a este último aspeto, salienta que os preços de 

terminação podem ser constrangidos por produtos substitutos do lado da procura, 

ao nível retalhista, que constituam uma alternativa razoável para efetuar uma 

comunicação para o utilizador em causa, tal afirma ser válido independentemente 

de a alternativa ser um serviço móvel ou um OTT.  

(iii) a modificação da estrutura da oferta designadamente a massificação de tarifas 

planas e/ou ilimitadas para todas as redes fixas, aspeto que na sua opinião não foi 

devidamente ponderado no SPD e que torna incompreensível que o problema 

concorrencial – efeitos de rede mediados pelo preço –, assuma a preponderância 

que considera assumir no SPD em consulta, na medida em que a seu ver este é 

um problema fictício ou no mínimo um problema que já se encontra resolvido. 

Adicionalmente, também refere “discordar veementemente” da conclusão expressa no 

SPD sobre a posição única e diferenciada que detém nestes mercados, posição que já 

tinha assumido na sua pronúncia ao SPD 2013, defendendo que não se justifica a 

existência de quaisquer assimetrias regulatórias em relação aos OPS. 

Sobre estas matérias e para justificar o seu posicionamento refere ainda:  

(i) a trajetória de redução das quotas de mercado do GRUPO PT e a aproximação 

cada vez maior das quotas de mercado entre os diversos OPS; 

(ii) a redução da assimetria ao nível do volume de negócios e do número de 

colaboradores, referindo que outros operadores, como a VODAFONE e a NOS, 

também beneficiam de escala nacional e internacional e estão presentes em vários 

mercados retalhistas e grossistas; adicionalmente refere que a utilização de 

infraestrutura própria, por parte dos OPS, desenvolvida a nível nacional, permite 

significativas economias de escala e gama, bem como uma concorrência com 

elevado grau de liberdade comercial; 

(iii) a designação de um novo prestador de serviço universal para a prestação do 

serviço fixo de telefone. 

a) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que a definição do mercado do produto e geográfico associado ao 

mercado de terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo é adequada, 

e apesar dos comentários do GRUPO PT relativos à não consideração dos mercados 

retalhistas na caraterização do mercado grossista, não mereceu a oposição da maioria dos 
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operadores que responderam à consulta pública, incluindo daqueles que têm PMS neste 

mercado. 

Na definição e na análise dos mercados grossistas de terminação de chamadas de voz em 

redes fixas foi tida em devida consideração a prestação retalhista em local fixo do acesso 

e do serviço de chamadas, pelo que o mercado retalhista e os seus desenvolvimentos não 

foram ignorados. A este respeito, releva-se que na parte inicial do SPD são identificados 

os factos relevantes ocorridos no sector com impacto no mercado em análise e que ao 

longo do documento são objeto de apreciação, sempre que adequado, nomeadamente, a 

nível da definição do mercado do produto e análise de PMS. 

Os factos em causa, designadamente os desenvolvimentos recentes ocorridos no mercado 

retalhista, como por exemplo os movimentos de concentração, não implicam que os 

operadores não tenham PMS no mercado grossista, como aliás resulta da análise efetuada 

em termos das quotas de mercado a nível grossista e do contrapoder negocial dos 

compradores do serviço de terminação de chamadas. 

Em concreto sobre os comentários do GRUPO PT relativos à pressão concorrencial 

exercida por outras plataformas e tecnologias e sobre a substituibilidade fixo-móvel, 

importa referir que, apesar de poder existir alguma pressão concorrencial exercida por 

esses produtos nos mercados retalhistas que juntamente com outros fatores justificou a 

decisão de desregulação desses mercados, não existe a nível grossista suficiente grau de 

substituibilidade desses produtos face à terminação fixa que justifique integrá-los nos 

mesmos mercados, nem os mesmos têm impacto suficiente a nível do contrapoder 

negocial dos compradores para que a nível grossista deixe de existir PMS. Assim, entende-

se que estas matérias foram devidamente tidas em conta e, deste modo, discorda-se da 

alegação do GRUPO PT de que a ANACOM não retirou as devidas ilações sobre as 

mesmas. 

A respeito da massificação dos tarifários “fixo-fixo all net”, conforme a ANACOM menciona 

no SPD, entende-se que o facto de existirem tais tarifários não significa que não possam 

ser retirados benefícios da redução dos preços de terminação, atendendo nomeadamente 

à presença de desequilíbrios de tráfego em detrimento dos operadores de menor 

dimensão, sendo certo que essa redução de preços poderá sustentar a maior dinâmica nos 

mercados retalhistas, designadamente permitindo que os tarifários em causa possam 

continuar a ser disponibilizados de forma sistemática, o que num cenário de preços de 

terminação mais elevados poderia estar em causa. 
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Relativamente à alteração da estrutura de mercado que o GRUPO PT alega ter contribuído 

para uma alteração do paradigma concorrencial nos mercados fixos, a ANACOM 

reconhece o impacto dos movimentos de concentração ocorridos nos mercados retalhistas 

e também a evolução recente das quotas de mercado, o que aliás contribuiu para a 

desregulação desses mercados, mas tal não altera a estrutura e as características do 

mercado grossista de terminação fixa, nem o facto de, atentas as quotas de mercado a 

nível grossista e o reduzido contrapoder poder negocial dos compradores, se concluir que 

todos os operadores têm PMS nesses mercados. Aliás, a imposição de obrigações 

regulamentares mais exigentes para os OPS, e um correspondente aligeirar das 

obrigações impostas ao GRUPO PT, sustenta-se nomeadamente no facto de decorrente 

desses desenvolvimentos recentes se verificar uma maior aproximação dos diversos 

operadores no mercado retalhista, designadamente em termos de quotas de mercado. 

Note-se em todo o caso que a alteração do paradigma concorrencial no retalho a que o 

GRUPO PT se refere, não implica que não possa haver PMS a nível grossista. O serviço 

grossista de terminação de chamadas tem características próprias, por constituir um dos 

inputs essenciais à prestação do serviço a nível retalhista, que em paralelo é também um 

dos menos suscetível de ser substituído, pelo que a sua regulação é essencial para garantir 

um bom funcionamento dos mercados retalhistas a jusante. 

Nesta conformidade, a ANACOM entende que, atenta a análise de mercado efetuada no 

SPD se encontra justificada a existência de PMS nos mercados grossistas de terminação 

de chamadas em local fixo, ainda que não exista PMS no retalho. Aliás, se a existência de 

PMS nos mercados retalhistas fosse uma precondição para a existência de PMS a nível 

grossista, não teria havido qualquer justificação para que ao longo dos últimos anos outros 

operadores que não o GRUPO PT tivessem tido PMS nestes mercados, já que em nenhum 

momento tiveram PMS no retalho. 

De referir igualmente que também a CE refere o seguinte: “(…) it is worth noting that some 

downstream markets require more than one wholesale input (e.g. retail call markets require 

termination, origination and transit as inputs) (…) therefore, the regulation of wholesale 

input may continue to be necessary even when one of the related retail markets appears to 

be effectively competitive (…)”.(cf. pág. 15 da Exposição de motivos da Recomendação 
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2014/701/CE de 09.10.201410). Acresce que esta situação específica também foi tida em 

consideração pelo Body of European Regulators for Electronic Communications (doravante 

BEREC) que menciona que no caso do mercado das terminações, “(…)  there may be a 

need for regulation, even where there is effective competition in the downstream retail 

markets.” (cf. pág. 14 do “BEREC’s Opinion on Commission Recommendation on relevant 

product and service markets susceptible to ex ante regulation”, de 5 de junho de 201411). 

Atendendo ao exposto, entende-se que a ANACOM teve em devida consideração na 

presente análise o contexto dos mercados retalhistas a jusante, não existindo qualquer 

incoerência com as conclusões alcançadas na decisão relativa a esses mercados, mas tal 

não altera a conclusão deste mercado – cada operador é monopolista na sua rede e todos 

estão sujeitos a um reduzido contrapoder negocial dos compradores, pelo que 

consequentemente todos os operadores têm PMS no mercado de terminação fixa. 

Em concreto, sobre a alegada incoerência do SPD com as conclusões dos mercados 

retalhistas, designadamente no que respeita à posição única e diferenciada do GRUPO 

PT, refira-se que sem prejuízo das suas conclusões, a decisão relativa aos mercados 

retalhistas também reconhece a existência de operadores com uma presença muito 

diferenciada, ao referir que a PTC (atualmente MEO) continua a ser o operador com maior 

dimensão nesse mercado. Acresce que, também de acordo com essa decisão, se concluiu 

que a nível prospetivo, atendendo a uma série de fatores, entre os quais se incluiu a 

imposição de obrigações a nível grossista (como por exemplo a ORLA), se irão reforçar as 

características que contribuem para conduzir ao aumento da concorrência efetiva. Estas 

circunstâncias permitiram aliás à ANACOM concluir que “a estrutura do mercado tende 

para uma concorrência efetiva no horizonte temporal pertinente” (sublinhado nosso, pág. 

83 e 119 da decisão dos mercados retalhistas). 

Relativamente aos argumentos apresentados pelo GRUPO PT para fundamentar a sua 

discordância com a conclusão de que o seu grupo detém uma posição única e diferenciada 

no mercado, nomeadamente sobre: (i) a redução da assimetria entre a dimensão do 

                                                           

10 Disponível em https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-
recommendation-relevant-product-and-service-markets. 

 Disponível em https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-
recommendation-relevant-product-and-service-markets. 
11 Disponível em: http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-
berecs-opinion-on-the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-
ex-ante-regulation  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berecs-opinion-on-the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berecs-opinion-on-the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berecs-opinion-on-the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
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GRUPO PT e dos seus principais concorrentes; (ii) a aproximação das quotas de mercado 

destes últimos às do GRUPO PT; (iii) a existência de outros operadores que beneficiam de 

economias de escala e gama e estão presentes a nível nacional com infraestrutura própria 

e (iv) o facto de a PTC (atualmente MEO) ter deixado de ser prestadora do serviço 

universal, importa referir que esses factos não contradizem a posição de relevo que as 

empresas do GRUPO PT ainda detém nos mercados relevantes, pelo contrário, 

demonstram em muitos casos, essa posição única.  

Relativamente ao desenvolvimento de infraestrutura próprias por parte dos operadores 

alternativos e à redução das assimetrias existentes entre estes últimos e o GRUPO PT, 

importa referir que a ANACOM reconhece os movimentos de consolidação que ocorreram 

no mercado retalhista, e consequentemente também nos mercados grossistas, mas tal não 

altera a realidade do GRUPO PT continuar a deter a operação comercial e a rede de maior 

dimensão nacional. Em particular, é importante referir que a proporção de tráfego 

terminado neste grupo é bastante relevante no contexto dos serviços de terminação fixa - 

cerca de 50% em 2013 e em 2014. 

Em relação à evolução das quotas de mercado do GRUPO PT (nos mercados retalhistas), 

nota-se que, apesar do decréscimo significativo ocorrido desde a análise de mercado 

efetuada em 2003, se verifica, nos últimos anos, uma atenuação da tendência de 

decréscimo das quotas de mercado desse grupo nesses mercados, conforme facto aliás 

evidenciado no SPD: “(…) ao nível dos acessos equivalentes nos últimos dois anos essa 

quota de mercado manteve-se praticamente inalterada” (cf. pág. 41 do SPD). 

Adicionalmente, e conforme também se reconhece no SPD as quotas do GRUPO PT 

continuam a ser superiores às dos prestadores que têm a segunda e terceira maiores 

quotas. 

Por fim, a ANACOM não ignora, e o SPD também não, que a PTC (atualmente MEO) já 

não é o prestador de SU dos SFT, tendo esta ocorrência sido devidamente ponderada no 

presente SPD no âmbito da analise do contrapoder negocial do comprador. 

Sem prejuízo do referido quanto ao posicionamento do GRUPO PT, também se reconhece, 

pelas razões referidas, que há efetivamente uma aproximação entre os vários operadores 

presentes no mercado, sendo que esse é um dos fatores que é tido em consideração na 

imposição de obrigações regulamentares a todos os operadores com PMS. 

Note-se a este respeito que face à decisão de 2004 relativa a estes mercados, bem como 

em parte face à decisão provisória aprovada em 2013, as obrigações atualmente previstas 
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para o GRUPO PT e para os restantes operadores são muito menos diferenciadas, 

decorrente nomeadamente das obrigações acrescidas impostas aos operadores 

alternativos, designadamente a nível da transparência, não discriminação e obrigação de 

acesso para interligação IP, e do aligeirar das obrigações que vigoravam sobre o GRUPO 

PT, ou em particular sobre a PTC (atualmente MEO), incluindo a eliminação da obrigação 

de apresentação da oferta de interligação por capacidade. Releva-se ainda que 

contrariamente ao determinado em 2004, a obrigação de controlo de preços é agora 

imposta com base numa abordagem metodológica comum, com um preço único e igual 

para todos os operadores. 

Adicionalmente, releva-se que decorrente dos comentários apresentados pelo GRUPO PT, 

conforme adiante explicitado, se entende que não se justificará manter as obrigações de 

separação de contas e de contabilização de custos impostas à MEO (ex-PTC), pelo que tal 

decisão ainda tornará menos diferenciadas as obrigações impostas ao GRUPO PT face às 

obrigações impostas aos restantes operadores. 

Salienta-se em todo o caso, conforme já referido, que a análise efetuada não ignora o facto 

do GRUPO PT continuar a manter uma posição diferenciada no mercado, situação que, 

em particular no caso da obrigação de transparência, justifica que lhe seja imposta uma 

obrigação regulamentar distinta e que consiste na obrigação de publicação de uma Oferta 

de Referência de Interligação (ORI) e respetivos parâmetros relativos à qualidade de 

serviço. Note-se, porém, que atenta à evolução do mercado e essencialmente pela via de 

uma redução das obrigações que impendem sobre a MEO (ex-PTC) e pela extensão a 

todos os OPS da obrigação de não discriminação, as diferenças entre as obrigações 

impostas ao GRUPO PT e aos OPS são neste momento limitadas. Assim, e à parte da 

obrigação relativa à ORI referida acima, a única diferença adicional a assinalar consiste na 

solicitação à MEO (ex-PTC) de, em articulação com os OPS, apresentar uma proposta 

arquitetura de interligação em IP, diferença que se deve à dimensão e caraterísticas da 

rede deste operador. 

3.2. Imposição de obrigações no mercado de terminação de chamadas na rede 

telefónica pública num local fixo 

a) Sentido provável de decisão 

“De forma a minorar ou eliminar os problemas concorrenciais existentes num determinado 

mercado, em aplicação do nº 2 do art.º 66.º da LCE, para proceder à eliminação dos 

problemas concorrenciais e à redução do seu impacto, esta Autoridade deve impor às 
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empresa(s) com PMS, as obrigações que considere mais adequadas assegurando que tais 

obrigações se revistam de determinados requisitos, nomeadamente que: 

 Sejam adequadas à natureza dos problemas de concorrência identificados na fase 

de avaliação de PMS, proporcionais e justificadas à luz dos objetivos de regulação 

consagrados no art.º 5.º da LCE (art.º 55.º, n.º 3, alínea a), da LCE); 

 Sejam objetivamente justificáveis em relação às redes, serviços ou infraestruturas 

a que se referem (art.º 55.º, n.º 3, alínea b), da LCE); 

 Não originem uma discriminação indevida relativamente a qualquer entidade (art.º 

55.º, n.º 3, alínea c), da LCE); 

 Sejam transparentes em relação aos fins a que se destinam (art.º 55.º, n.º 3, alínea 

d), da LCE).” 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC referiu considerar adequada, em concordância com os seus comentários ao SPD 

da ANACOM de 07.03.2003, tanto a eliminação da assimetria de preços entre as empresas 

do GRUPO PT e os restantes operadores, como a escolha da metodologia de custeio LRIC 

“puro” para estabelecer o preço de interligação. 

Sobre as alterações introduzidas às obrigações impostas no SPD, em particular, e as 

relacionadas com a obrigação de dar resposta a todos os pedidos razoáveis de acesso 

para interligação em IP e com a aplicação da obrigação de não discriminação a todos os 

operadores com PMS, referiu considerá-las também adequadas, atendendo ao princípio 

da neutralidade tecnológica. 

c) Respostas recebidas  

DECO 

A DECO menciona nada ter a opor à imposição das obrigações descritas no SPD. 

GRUPO PT 

O GRUPO PT questiona a intensidade regulatória prevista no SPD que caracteriza como 

pesada. No seu entendimento os problemas concorrenciais do mercado 3 (da 

Recomendação 2007/879/CE) são “(…) resultado da manutenção extemporânea de 

imposições regulamentares que se revelaram excessivas e inadequadas, deturpando o 

comportamento dos operadores.” Refere, ainda, que para disciplinar o comportamento das 
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empresas e assegurar o funcionamento competitivo no mercado seria suficiente, em 

conjugação com: (i) os constrangimentos competitivos indiretos; (ii) a maturidade das 

relações de interligação entre operadores; (iii) a possibilidade de recurso à resolução 

administrativa de litígios; e (iv) a ameaça de regresso a uma regulação mais intrusiva e 

intensa, o estabelecimento de um quadro regulatório que instituísse a simetria de 

obrigações e que garantisse a interligação em condições não discriminatórias. 

Este operador destaca a proposta de manutenção de obrigações assimétricas entre as 

empresas do seu Grupo e os restantes operadores, nomeadamente ao nível das 

obrigações de transparência, separação de contas e de contabilização contabilística, o que 

na sua opinião não tem qualquer fundamento. Deste modo, refere que as obrigações 

devem ser levantadas/simplificadas para todos os operadores eliminando quaisquer 

diferenças existentes, sob pena de violação do quadro legal em vigor.   

Adicionalmente, questiona “(…) em que medida o quadro conceptual e formal de análise 

de mercados mantém justificação num contexto em que as obrigações impostas devem ser 

fundamentalmente simétricas, como é o caso do MR3.” Nota este operador que a questão 

tem sido abordada em fora internacionais e que tal não deverá passar despercebido em 

Portugal. Refere também que o BEREC, num parecer sobre a nova Recomendação de 

Mercados Relevantes, considerou que o processo de análise de mercado a cada três anos 

é desproporcionado e sugeriu à CE uma abordagem regulatória mais simples. 

d) Entendimento da ANACOM 

Nota-se que tanto a AdC como a DECO referem, respetivamente, considerar que a 

imposição de obrigações é adequada ou não se opor à imposição das obrigações descritas 

no SPD.  

Sobre a proposta do GRUPO PT de implementação de um quadro regulatório menos 

“pesado”, entende-se que a sua proposta de implementação de uma única obrigação de 

interligação em condições não discriminatórias a todos operadores com PMS não iria 

permitir endereçar os problemas de concorrência que podem caraterizar estes mercados, 

nomeadamente a nível do acesso e dos preços que são praticados, até porque o 

posicionamento e as estratégias dos diversos operadores presentes nos mercados de 

terminação são distintos, e, como tal, poderão gerar situações de negação do acesso, ou 

equiparadas, para além de preços de terminação excessivos com impacto negativo nos 

mercados a jusante, sendo que muito dificilmente a imposição de uma única obrigação, 
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neste caso a obrigação de interligação em condições não discriminatórias, poderia 

resolver.  

Relativamente ao tratamento diferenciado a nível regulatório entre as empresas do GRUPO 

PT e os OPS, conforme referido no entendimento relativo ao capítulo anterior, tal resulta, 

da posição de relevo que as empresas do GRUPO PT continuam a deter nos mercados de 

comunicações fixas, relevância reconhecida não apenas no mercado em apreço, como 

também nos mercados retalhistas a jusantes, ainda que o GRUPO PT não tenha PMS 

nesses últimos.  

A dimensão do GRUPO PT, nomeadamente a nível das respetivas quotas de mercado e 

do peso que o tráfego de interligação na respetiva rede tem em relação ao tráfego total, 

face aos seus concorrentes mais diretos a nível retalhista, justifica que a MEO (ex-PTC) 

esteja sujeita a obrigações mais exigentes, designadamente a disponibilização de uma 

oferta de referência de interligação. De salientar ainda a este respeito que a aplicação 

assimétrica de obrigações é uma prática corrente na maioria dos Estados-Membros da UE, 

verificando-se na generalidade dos países a aplicação de obrigações diferenciadas entre 

o operador incumbente e os OPS.  

Nota-se em todo o caso, também em conformidade com o já referido, que a diferenciação 

existente a nível das obrigações impostas ex-ante tem uma expressão muito inferior à que 

teve no passado, em resultado da análise de 2004, ou mesmo em resultado da decisão 

urgente e provisória aprovada em 2013, sendo que, na sequência das alterações que 

entretanto ocorreram nos mercados relevantes, os operadores alternativos estão agora 

sujeitos a um conjunto de obrigações mais exigentes, quer através da imposição de 

obrigações que anteriormente não lhes eram impostas, como é o caso da obrigação de 

não discriminação, quer através da implementação de novas medidas no âmbito de 

obrigações já anteriormente aplicáveis, como por exemplo a obrigação de publicar tarifários 

e estruturas de redes no âmbito da obrigação de transparência. Em paralelo, o GRUPO PT 

deixou de estar sujeito à obrigação de disponibilização de uma oferta de interligação por 

capacidade, e conforme é explicitado adiante, a MEO (ex-PTC) deixará de estar sujeita à 

obrigação de separação de contas e contabilização de custos. 
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Por fim, sobre a posição do BEREC12 relativamente a uma abordagem regulatória mais 

simples, refira-se que este organismo menciona que no caso específico dos mercados de 

terminações – mercado com condições concorrenciais semelhantes nos diferentes 

Estados-Membros e nos quais a abordagem regulatória ex-ante é a norma – uma análise 

de mercado a cada três anos é um ónus desproporcional para os reguladores. E é neste 

contexto que o BEREC defende uma abordagem regulatória mais simples – no âmbito dos 

procedimentos para as ARNs. Em momento algum é referido, como parece ser sugerido 

pelo GRUPO PT, que uma abordagem regulatória mais simples corresponde a um nível de 

regulação mais ligeiro ou eventualmente mais simétrico.  

3.2.1. Obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso (art.º 72.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“(…) o ICP-ANACOM considera que se deverá manter a obrigação de dar resposta a 

pedidos razoáveis de acesso e de permitir o acesso à rede em condições justas e razoáveis 

imposta sobre todos os operadores designados como tendo PMS nestes mercados. 

Qualquer recusa de acesso por motivo de alegada irrazoabilidade do pedido deve ser 

fundamentada, no prazo de 10 dias úteis após a sua comunicação, junto do ICP-ANACOM 

e do interessado. 

 (…)  

O ICP-ANACOM entende que a obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de 

acesso, em termos da prestação do serviço de terminação de chamadas, imposta a todos 

os operadores com PMS nestes mercados, e abrangendo a interligação em TDM e 

interligação em IP, cumpre com os objetivos de regulação definidos no art.º 5.º da LCE e 

cumpre as condições definidas no n.º 3 do art.º 55.º do mesmo diploma  

(…) 

                                                           

12 “Termination markets typical feature the same competitive conditions across different Member States and ex 
ante regulatory intervention is pretty much standard. Given that this situation is unlikely to change in a 
foreseeable future, BEREC considers that a more simplified regulatory approach can be formulated, on the 
basis of guidance provided by the European Commission. 

BEREC believes that the Recommendation on relevant markets is not the appropriate vehicle to implement this 
change to the regulatory approach. However, BEREC recommends that the European Commission considers 
the disproportionate burden of undertaking a whole market analysis every three years when next reviewing the 
Framework.” (cf. pág. 17 e 18 do documento “ BEREC’s Opinion on Commission Recommendation on relevant 
product and service markets susceptible to ex ante regulation”, disponível em: 
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berecs-opinion-on-
the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation). 

http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berecs-opinion-on-the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berecs-opinion-on-the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
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Em relação especificamente à matéria da interligação em IP, o ICP-ANACOM considera 

que a disponibilização da interligação IP não pode ter como consequência que seja retirado 

de imediato o acesso à interligação TDM, nos casos em que esta última já tenha sido 

acordada. 

O ICP-ANACOM considera ainda que se justifica, dada a dimensão da rede da PTC, que 

este operador integre na sua oferta de referência de interligação os aspetos relevantes 

relativos à arquitetura de interligação em IP, devendo para o efeito apresentar ao 

ICP-ANACOM uma proposta de arquitetura de interligação em IP, que deverá contar com 

o contributo ativo dos OPS, no prazo máximo de 6 meses após a publicação da decisão 

final relativa à presente análise, a qual será analisada pelo regulador, nomeadamente em 

articulação com todos os intervenientes no mercado. 

A aprovação da proposta em causa, que terá impacto sobre os diversos operadores 

presentes no mercado, determina para todos os operadores o início do período de 

transição com vista à disponibilização da interligação IP e o prazo máximo para a sua 

disponibilização com vista a incluir a totalidade do tráfego solicitado. Tal não prejudica a 

sua disponibilização num calendário mais exigente, ou mesmo imediata, se tal for acordado 

entre os operadores presentes no mercado.” 

b) Respostas recebidas  

G9SA 

A G9SA considera que o SPD não responde à preocupação da CE, manifestada na sua 

carta de “sérias dúvidas” ao SPD anterior, sobre a inexistência de interligação IP, limitando-

se, ao não definir uma data precisa, a adiar esse objetivo que é, na opinião deste operador, 

importante para a eficiência do mercado e para atuação dos pequenos e médios 

operadores. Assim, e de modo a promover uma disponibilização efetiva de interligação em 

IP por parte dos 3 maiores operadores (NOS, GRUPO PT e VODAFONE), este operador 

sugere que, em caso de recusa da disponibilização de interligação em IP, o que recusa 

essa interligação pague o preço de 0,9 cêntimos de euro por minuto para terminar tráfego 

nas redes dos outros operadores. Neste contexto, a G9SA nota que desde há vários anos 

que se encontra interligada em IP com a AR TELECOM, a ONI e a CABOVISÃO. 

GRUPO PT 

O GRUPO PT considera ser prematura a imposição de uma obrigação de disponibilização 

de interligação IP, sendo seu entendimento que nas atuais necessidades e circunstâncias 
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nacionais, nomeadamente a procura manifestada no mercado, não se justifica a imposição 

imediata desta medida. Reconhece, no entanto, ser positiva a forma gradual como à 

ANACOM enquadra a migração para este modo de interligação. Concorda igualmente com 

a imposição simétrica desta obrigação.  

Neste contexto, o GRUPO PT também concorda que a solução de arquitetura IP seja 

submetida a avaliação, entendendo que tal se aproxima de um processo de autorregulação 

e como tal merece a sua concordância de princípio. Concorda ainda com o prazo de seis 

meses para a apresentação da proposta de arquitetura de interligação e reconhece 

igualmente que deve ter um papel relevante nesse processo.  

NOS 

A NOS manifesta a sua concordância com a proposta do regulador, mas considera que, 

para garantir que o contributo dos outros operadores seja efetivo e incorporado no modelo 

final, é determinante que se defina de forma mais detalhada o modo como estes vão ser 

envolvidos no processo de definição do modelo de interligação em IP. 

ONI e CABOVISÃO 

A ONI e a CABOVISÃO saúdam o alargamento da obrigação à interligação em IP e 

concordam com as restantes medidas propostas no âmbito da obrigação de acesso. 

Notam, no entanto, que dado o preço de terminação ter sido fixado considerando a 

existência de interligação em IP e dado não estar definido um prazo concreto para a 

entrada em vigor deste tipo de interligação, existirá um período de tempo indeterminado 

em que os operadores estarão obrigados a praticar preços de terminação mais eficientes 

quando na realidade as suas operações estarão na totalidade ou na maioria baseadas em 

interligação em TDM. 

A ONI e a CABOVISÃO consideram que o SPD contraria as preocupações manifestadas 

pela CE à ANACOM em agosto de 2013 sobre o facto de não estar garantida uma 

obrigação de acesso completa com a inclusão da interligação em IP, dado que continua a 

existir espaço para que os operadores possam recusar ou adiar o acesso a este tipo de 

interligação. Como tal, propõem que, no caso de um dos operadores integrados em grupos 

com um operador móvel não cumprir a obrigação de disponibilização de interligação em IP 

nos prazos que vierem a ser definidos, este deverá passar a pagar aos operadores 

exclusivamente fixos o preço de terminação que vigorava na rede destes operadores antes 
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da decisão da ANACOM de 27.08.2013 relativa à adoção de medidas provisórias e 

urgentes relativas ao presente mercado em análise. 

Sobre o processo de transição da interligação em TDM para IP, a ONI e a CABOVISÃO 

solicitam que sejam clarificadas as condições de razoabilidade para a PTC (atualmente 

MEO) recusar o acesso no âmbito da interligação em TDM, referindo também que o 

regulador deve explicitar que a disponibilização da interligação em IP não pode ser utilizada 

como justificativo para a recusa de pedidos associados à interligação TDM realizados nos 

termos e condições normais da ORI. De acordo com a ONI e a CABOVISÃO, considerando 

que o período de definição das condições para a interligação em IP é de seis meses e não 

está, por conseguinte, definido o prazo para a sua implementação após a publicação da 

nova ORI, a eventual recusa da PTC (atualmente MEO), sustentada na futura 

disponibilização da interligação em IP, de alteração de PGIs (ponto geográfico de 

interligação) e da capacidade de interligação instalada, poderá levar ao bloqueamento 

operacional dos operadores alternativos por um período de tempo indeterminado. 

Especificamente sobre a interligação em IP, estes operadores consideram que, de acordo 

com a sua experiência, existem indícios de potenciais problemas de compatibilidade entre 

redes decorrentes do facto destas se encontrarem em estádios de desenvolvimento 

diferentes. Notam que os custos originados com a necessidade de acomodar os diferentes 

protocolos, que poderão ser significativos, deverão ser devidamente considerados na fase 

de especificação das condições técnicas e operacionais da interligação IP, por poderem 

ser mais um contributo para que alguns operadores deixem o mercado dado o baixo valor 

económico do serviço de voz fixa face aos custos operacionais. 

Por último, a ONI e a CABOVISÃO salientam a necessidade de se clarificar a forma como 

se fará a entrega das chamadas de emergência a partir das redes IP, questionando se a 

mesma se fará mantendo a interligação em TDM atual ou se será feita uma migração para 

a IP, e em que prazos e condições. 

VODAFONE 

A VODAFONE concorda com a ANACOM sobre a necessidade da manutenção de uma 

estrutura de interligação em TDM, dada a sua ainda grande utilização e a necessidade de 

assegurar o funcionamento contínuo de todos os serviços até a interligação em IP funcionar 

em pleno, concordando também com a concretização e implementação gradual da oferta 

de interligação em IP. Como tal, considera que a apresentação pela PTC de uma proposta 

de arquitetura de interligação 6 meses após a publicação da decisão final da presente 
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consulta é o mecanismo adequado para a promoção da migração da interligação em TDM 

para IP. 

Na opinião deste operador, é aconselhável que a ANACOM concretize de forma mais 

detalhada o contributo ativo que os operadores alternativos podem proporcionar à 

elaboração de uma proposta de arquitetura de interligação em IP, sugerindo, a título de 

exemplo, a criação de um grupo de trabalho que englobe todos os operadores, o que 

contribuirá para estimular um debate construtivo e participado, visando posições 

consensuais e um resultado mais eficiente, evitando-se também a manifestação de 

objeções na fase de análise final pela ANACOM, o que, a acontecer, atrasará o processo 

de implementação da interligação em IP. 

c) Entendimento da ANACOM 

Os comentários recebidos revelam que, no global, existe um consenso acerca da medida 

proposta pelo regulador em matéria de acesso e interligação. Em concreto, sobre o 

alargamento à interligação em IP da obrigação de acesso atualmente em vigor, identificam-

se algumas diferenças nas opiniões dos operadores relativamente à celeridade com que 

essa migração deverá acontecer que são, regra geral, motivadas pela tecnologia usada e 

pela dimensão da respetiva rede, havendo no essencial convergência acerca da forma 

sugerida para abordar a questão designadamente sobre a introdução gradual deste tipo de 

interligação, a relevância e complexidade de alguns aspetos a serem acautelados na 

definição da solução de arquitetura em IP e sobre o desejável envolvimento dos operadores 

nessa definição. 

Sobre a questão colocada pela G9SA acerca da inexistência de uma data precisa para a 

concretização na globalidade de uma interligação em IP, assunto também abordado pela 

ONI e pela CABOVISÃO quando, referindo-se à interligação em IP, indicam não estar 

garantida uma obrigação de acesso completa, faz-se notar que devido às diferenças entre 

a tecnologia usada e dimensão das redes dos vários operadores ativos no nosso país, bem 

como pela especificidade e complexidade desta matéria, considera-se mais oportuno que 

a definição de um calendário mais detalhado e respetivas condições associadas para a 

efetivação dessa migração se efetue em sede autónoma e envolvendo a participação de 

todos os operadores visados.  

Faz-se notar que o SPD fixava o período máximo de 6 meses após a publicação da decisão 

final para que a PTC apresentasse a proposta de arquitetura para a interligação em IP 

(incluindo calendário para a migração até à inclusão da totalidade do tráfego solicitado), a 
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qual, de modo a imprimir uma maior celeridade ao processo, deveria já ter em conta o 

contributo dos OPS. Tendo em consideração o tempo decorrido desde a publicação do 

SPD que permitiu ao operadores, nomeadamente ao GRUPO PT, endereçar estas 

matérias, entende-se que o período para que a MEO (ex-PTC) apresente esta proposta 

poderá ser encurtado, propondo-se no novo SPD sobre esta matéria o prazo de 4 meses. 

Ainda, de ter presente que, caso se optasse por exigir no imediato o acesso à interligação 

em IP, conforme pretendido pela G9SA, tal implicaria definir desde já um conjunto de 

condições (como por exemplo, o protocolo a implementar e caraterísticas técnicas dos 

interfaces, os níveis de qualidade de serviço e os mecanismos de redundância), o qual, na 

falta de uma discussão participada, poderiam não ser as mais adequadas, podendo resultar 

numa oneração desproporcionada dos operadores, para além de inviabilizar a pretendida 

interligação imediata. Aliás, no mesmo sentido, a ONI e a CABOVISÃO alertam para um 

conjunto de situações, entre os quais os potenciais problemas de compatibilidade entre 

redes devido aos diferentes protocolos usados e estágios de desenvolvimento da rede de 

cada operador, problemas que terão de ser endereçados no processo conducente à 

aprovação da solução para interligação em IP, o qual, pretendendo-se que seja célere, não 

poderá ser imediato, tendo sido, por isso, fixado um prazo para a apresentação de uma 

proposta de arquitetura de interligação em IP. 

Quanto aos comentários da NOS e da VODAFONE relativamente à forma como os 

operadores alternativos poderão intervir na preparação da proposta de arquitetura para a 

interligação em IP, comentários que também estão em linha com o pretendido pela G9SA 

e pela ONI e pela CABOVISÃO, na perspetiva que tal irá tornar mais célere o processo de 

concretização de interligação em IP, o regulador reitera a relevância do envolvimento dos 

OPS neste processo. Assim, sem prejuízo de outros contatos entre a MEO e cada um dos 

operadores relevantes para a preparação da referida proposta, o regulador irá promover a 

realização de uma reunião aberta aos vários operadores interessados. Neste espaço, a ter 

lugar no período de 2 meses após a publicação da decisão final sobre o mercado em 

apreço, a MEO deverá apresentar as linhas gerais do que pretende que venha a ser a 

proposta de arquitetura de interligação em IP e os operadores alternativos terão a 

oportunidade de apresentar as suas sugestões e preocupações relevantes no contexto da 

preparação da referida proposta. A informação aqui recolhida deverá ser devidamente 

ponderada na proposta que vier a ser apresentada pela MEO, em particular, e nos casos 

em que não seja possível acomodar as pretensões veiculadas, deverá a MEO, em conjunto 

com a apresentação da proposta, justificar as razões que impediram essa inclusão. Se 
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necessário, e sem prejuízo do prazo para apresentação da proposta, que no novo SPD 

será encurtado para 4 meses, poderão ser promovidas reuniões adicionais. 

Em relação à situação evidenciada pela ONI e pela CABOVISÃO relativamente à 

possibilidade de, no período em que as condições para interligação em IP não estejam 

definidas, a PTC (atualmente MEO) vir a indeferir pedidos de interligação em TDM, reitera-

se, conforme consta do SPD, que “a disponibilização da interligação IP não pode ter como 

consequência que seja retirado no imediato o acesso à interligação em TDM, nos casos 

em que esta última já tenha sido acordada.”. Com efeito, esta afirmação endereça essa 

preocupação na medida em que acautela que, tendo em conta que a migração não poderá 

ser abrupta, o acesso à interligação em TDM terá de continuar a existir no período até que 

a solução de arquitetura de interligação em IP entre em vigor e, após essa data, em 

observância das condições de migração que venham a estar contempladas nessa solução. 

Ainda, relacionado com a questão suscitada pela ONI e pela CABOVISÃO relativamente à 

existência de um período de tempo em que a migração para a interligação em IP não estará 

completa mas em que os operadores já terão de praticar os preços orientados para os 

custos de um operador eficiente, chama-se a atenção para o facto de o modelo já ter em 

conta essa situação, tendo incorporado a transição para a interligação IP ao longo de um 

período de 5 anos. Em todo o caso, os operadores, querendo, poderão acordar um 

calendário mais exigente para essa migração. 

Por último, sobre proposta da ONI e da CABOVISÃO e também da G9SA de prever uma 

alteração do preço de terminação para o preço em vigor antes da decisão da ANACOM de 

27.08.2013 (0,90 cêntimos de euro por minuto), a aplicar aos operadores em caso de 

incumprimento da obrigação de interligação em IP nos prazos em que vierem a ser 

definidos, alerta-se que, por um lado, tal se traduziria na aplicação de preços assimétricos 

entre os vários operadores, situação que não se justifica conforme explicado em 3.2.4.2 

abaixo e, por outro, a LCE contém disposições que permitem ao regulador agir em caso de 

um eventual incumprimento e que configuram os mecanismos adequados a adotar nessas 

situações. Acresce que não há qualquer relação direta entre a medida proposta e o 

incumprimento referido, sendo que o preço sugerido só seria pago a determinados 

operadores, independentemente da interligação IP poder não ser disponibilizada a nenhum 

operador. Por último, releva-se que o preço sugerido pelos operadores corresponde àquele 

que esteve em vigor até 01.10.2013, pelo que já não é praticado desde essa data, para 

além de que não resulta de um modelo orientado para os custos de um operador eficiente, 

o que vem reforçar a inadequabilidade dessa proposta. 
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3.2.2. Não discriminação na oferta de acesso de interligação e na respetiva 

prestação da informação (art.º 70.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“(…) em relação às empresas do Grupo PT, o ICP-ANACOM entende que a obrigação de 

não discriminação continua a ser adequada e deverá, por isso, manter-se no horizonte 

temporal da presente análise, aplicando-se a terceiros e a nível interno, envolvendo 

aspetos tarifários e outros de natureza técnica associados à oferta do serviço, 

nomeadamente em termos de qualidade de serviço e prazos de fornecimento e reparação. 

A obrigação de disponibilizar uma oferta de IpC deixa de ser aplicável, com efeitos 

imediatos, pelas razões identificadas. Em relação aos circuitos de interligação contratados 

para efeitos da IpC, tendo presente o já exposto, mantém-se válida a determinação do 

ICP-ANACOM em que se dispunha que os OPS pudessem optar por cancelar os referidos 

circuitos a partir de 01.10.2013, sendo que eventuais penalizações pelo cancelamento 

antecipado decorrentes do regime que ainda estava em vigor só podem ser aplicadas após 

avaliação do ICP-ANACOM. 

(…)  

Entende-se também adequado impor uma obrigação de não discriminação aos restantes 

operadores com PMS nestes mercados.” 

b) Respostas recebidas  

GRUPO PT 

O GRUPO PT concorda com as alterações introduzidas nesta matéria, face ao que estava 

previsto no SPD 2013, que identifica como: (i) a eliminação da obrigação da PTC 

(atualmente MEO) de disponibilizar uma oferta de interligação por capacidade (IpC), com 

efeitos imediatos após a publicação final e (ii) a alargamento da obrigação de não 

discriminação a todos os OPS.  

Sobre a oferta de IpC este Grupo refere que concorda com a eliminação desta medida, 

mas acrescenta que a ANACOM não adotou as medidas necessárias para corrigir os 

graves problemas desta oferta, e quantifica os alegados prejuízos que lhes estão 

associados. 

No que concerne à imposição da obrigação de não discriminação de forma simétrica para 

todos os operadores, entende esta empresa que a CE veio dar razão ao comentário que 
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efetuou ao SPD de 2013. Nota que o SPD em apreço justifica o alargamento desta 

obrigação a todos os OPS com o facto de se ter introduzido a modalidade de interligação 

IP, no entanto, a seu ver, e na sua opinião também conforme a CE reconheceu, a extensão 

desta obrigação seria sempre devida mesmo que abrangesse unicamente a interligação 

TDM. 

Por fim, o GRUPO PT identifica um lapso no documento do SPD (na tabela 12) e solicita a 

sua correção.  

c) Entendimento da ANACOM 

Nota-se que a generalidade dos operadores que responderam ao SPD, com exceção do 

GRUPO PT, não se pronunciaram sobre a obrigação de não discriminação, razão pela qual 

se deduz que, em termos gerais, os operadores não se opõem a que esta lhes seja 

imposta. O GRUPO PT menciona igualmente concordar com as alterações introduzidas 

nesta matéria. 

Em relação à pronúncia do GRUPO PT relativamente à oferta IpC e aos prejuízos 

decorrentes da alegada omissão do regulador na correção dos problemas desta oferta, 

conforme aliás se menciona no relatório ao SPD de 2013, importa esclarecer que uma 

eventual revisão dos parâmetros do modelo, conforme pretendido pelo GRUPO PT, teria 

necessariamente de ser complementada com a descida dos preços de interligação 

temporizada.   

Relativamente à posição da CE sobre extensão da obrigação de não discriminação aos 

OPS, entende-se que as observações dessa entidade estão sobretudo relacionadas com 

os problemas que poderiam surgir ao não ser imposta uma obrigação de acesso para 

interligação IP, não resultando dos seus comentários a interpretação que o GRUPO PT 

retira da carta da CE sobre esta obrigação. Não obstante, considera-se que a preocupação 

da CE de não existência de “uma salvaguarda que impeça os operadores com PMS de 

aplicar condições diferentes aos operadores que se interligam” assume maior proporção 

quando exista mais do que uma forma de interligação. Assim, e conforme vertido no SPD, 

este regulador considera que é no atual contexto de introdução de uma nova modalidade 

de interligação que a extensão da obrigação de não discriminação aos restantes 

operadores com PMS assume particular relevância. 

Por fim relativamente ao lapso identificado pelo GRUPO PT no documento do SPD, 

informa-se que tal será corrigido no novo SPD relativo aos mercados em análise.  
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3.2.3. Transparência na publicação de informações incluindo propostas de 

referência (art.ºs 67.º a 69.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“A obrigação de transparência é imposta a todos os operadores com PMS nestes 

mercados, devendo para o efeito publicar no sítio de Internet informação sobre a 

configuração da sua rede, incluindo a localização dos pontos de interligação com a rede, 

assim como informação clara e transparente sobre a estrutura tarifária aplicável ao serviço 

de terminação. 

O ICP-ANACOM caso venha a considerar necessário poderá solicitar o envio dos acordos 

de interligação assinados entre os operadores, bem como de informação sobre custos, 

nomeadamente no âmbito da atualização do modelo de custeio. 

No que respeita especificamente à PTC, deve a empresa manter a publicação e 

atualização de uma ORI (…) fica essa empresa também sujeita à obrigação de 

comunicação antecipada de alterações que afetem os princípios de interligação com os 

OPS, num prazo mínimo de 6 meses. Outras alterações com impacto nos OPS devem ser 

comunicadas até pelo menos 2 meses antes de produzirem efeitos. 

Também os OPS estão obrigados a comunicar quaisquer alterações que afetem a estrutura 

das suas redes, e que tenham implicações nos princípios de interligação, com uma 

antecedência de pelo menos 6 meses. (…) Os OPS também estão obrigados a comunicar 

outras alterações com impacto em terceiros operadores, num prazo de 2 meses antes de 

produzirem efeitos.” 

b) Respostas recebidas  

GRUPO PT 

O GRUPO PT concorda com as alterações introduzidas no SPD em apreço relativamente 

ao previsto no SPD 2013, que entende irem ao encontro dos comentários que efetuou a 

esse último SPD, nomeadamente com a redução do prazo mínimo da obrigação de 

comunicar antecipadamente as alterações da rede que afetem os princípios de interligação, 

de 12 para 6 meses, e com o alargamento aos OPS da obrigação de comunicar 

antecipadamente (2 meses) quaisquer alterações que tenham impacto nos outros 

operadores.  

No que concerne à obrigação de publicação da ORI, o GRUPO PT refere discordar da sua 

imposição assimétrica e remete para os comentários que efetuou ao SPD 2013. Acresce 
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que considera a imposição assimétrica de obrigações uma violação do artigo 55.º da LCE. 

Adicionalmente, menciona que sendo esta uma obrigação que complementa a obrigação 

de não discriminação, conforme no seu entendimento sustenta a ANACOM, e sendo esta 

última obrigação imposta também aos OPS, refere não compreender os fundamentos para 

o tratamento diferenciado entre a PTC (atualmente MEO) e os OPS. 

A este respeito, refere também que o facto de uma obrigação já se encontrar em vigor e 

da PTC (atualmente MEO) ser o operador historicamente regulado não constitui 

fundamento legítimo para a manutenção de uma obrigação, e menos ainda, para manter 

uma regulação discriminatória face aos outros operadores com PMS. 

VODAFONE 

A VODAFONE propõe que a ANACOM determine a obrigação de publicar, o mais tardar 

na data de entrada em vigor dos novos preços de terminação fixa, a nova estrutura de PGI 

em TDM e as capacidades de todos os operadores com arquitetura hierárquica, para que 

todos os operadores possam decidir a forma mais racional de encaminhar o seu tráfego, 

incluindo a desativação e redimensionamento das interligações existentes, e dessa forma 

materializar e tornar exequíveis poupanças.  

Para justificar a abordagem sugerida, a VODAFONE sublinha o impacto da dispersão da 

transmissão para interligação com a PTC (atualmente MEO) sobre os custos de 

interligação dos vários operadores; situação que refere que seria colmatada caso o número 

de PGIs fosse mais reduzido e, dessa forma, permitisse aos operadores beneficiar da 

redução de custos inerente à adoção de maiores débitos de transmissão. 

c) Entendimento da ANACOM 

Em relação à obrigação de publicar uma ORI, aplicável unicamente à MEO (ex-PTC), 

entende-se que dada a posição de relevo do GRUPO PT nos mercados relevantes, 

devidamente justificada no SPD, designadamente em termos de quotas de mercado a nível 

retalhista, sem prejuízo de já não ter PMS nesses mercados, considera-se adequado impor 

a este operador uma obrigação de disponibilização de informação com um nível de detalhe 

superior à imposta aos restantes operadores. De facto, atendendo à posição de relevo do 

GRUPO PT, que termina cerca de 50% do total de tráfego originado noutras redes (valores 

de 2013 e também de 2014), o acesso célere às suas condições de interligação reveste-

se da máxima importância. Nota-se ainda que a obrigação de publicar uma ORI é uma 

obrigação que também decorre da PTC (atualmente MEO) ter PMS no mercado de 
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originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo, pelo que abrange os 

diversos serviços de interligação prestados pela empresa.  

No que concerne à redução do prazo mínimo da obrigação de comunicar antecipadamente 

as alterações da rede que afetem os princípios de interligação, de 12 para 6 meses, 

recorde-se que, no relatório ao SPD de 2013, a ANACOM já tinha referido não ter objeções 

à redução desse prazo, mas que tal só deveria ocorrer se os operadores com os quais o 

GRUPO PT se encontra interligado não suscitassem objeções. Assim, regista-se a 

concordância do GRUPO PT em relação a esta alteração, bem como o facto de nenhum 

outro operador se ter pronunciado sobre o assunto.  

Em relação aos comentários da VODAFONE, não obstante ser evidente que os custos de 

transmissão para interligação com a rede da PTC serão tanto menores quanto menor o 

número de PGIs usados por cada OPS para se interligar com esse operador, a ANACOM 

nota, porém, que até à data os operadores puderam optar por interligar-se com a rede da 

PTC no nível que considerassem mais adequado, havendo preços regulados para os níveis 

local, trânsito simples e trânsito duplo, bem como em relação aos circuitos. Decorrente do 

princípio de orientação para os custos, consoante o nível de interligação, o preço máximo 

aplicável a cada nível era distinto sendo mais elevado para o nível de interligação também 

mais elevado, no caso, o trânsito duplo. Assim, cabia a cada operador ponderar entre 

beneficiar de preços de interligação mais reduzidos, conseguidos quando privilegiada uma 

interligação ao nível local, mas suportar os custos mais elevados inerentes a uma rede de 

transmissão com maior dispersão, ou, em alternativa, suportar custos de interligação mais 

elevados mas suprindo a necessidade de uma rede de transmissão mais exigente.  

Acresce que a presente análise e respetivas obrigações impostas, encetam uma fase de 

migração de interligação em TDM para interligação em IP, cenário em que a estrutura de 

interligação com a rede da PTC será simplificada e terá um menor número de PGI. Assim, 

e numa perspetiva de futuro, a situação evidenciada pela VODAFONE perderá também 

relevância. Em todo o caso, reconhece-se que enquanto essa transição não se concretiza 

integralmente, os operadores deverão poder beneficiar das poupanças que decorrem da 

fixação de preços LRIC “puro” para os níveis de interligação local e de trânsito simples, e 

como tal deverão poder gradualmente substituir as interligações efetuadas em nível inferior 

por interligações num nível superior. Esta situação é explicitada no capítulo 3.2.4.3. e é 

objeto de maior detalhe no novo SPD sobre estes mercados.  
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Sem prejuízo do referido, no tocante à solicitação da VODAFONE de ver publicada a 

estrutura de PGI de interligação em TDM por parte de todos os operadores com informação 

sobre as respetivas capacidades, nota-se que, no âmbito da presente obrigação, os 

operadores devem publicar informação relativa à configuração da sua rede, não existindo, 

no entanto, a obrigação de disponibilizar no seu sítio de Internet informação sobre a 

capacidade de cada PGI e nem se considera que tal seja necessário, justificado ou mesmo 

proporcional.  

De facto, entende-se que não é adequado impor uma obrigação adicional de publicação 

da capacidade de cada PGI, onerando assim adicionalmente os operadores, até porque 

não há registo, até ao momento, de ter havido problemas na obtenção dessa informação 

no âmbito das negociações entre operadores para efeitos de interligação. Acresce que 

essa informação por si só poderia não ser útil, atenta a necessidade de ser complementada 

em relação a cada PGI com informação adicional designadamente relativa a planos e 

calendários de investimentos, pelo que tal poderia traduzir-se em última análise na 

imposição de uma obrigação com características equivalentes à de uma oferta de 

referência. Ademais, a publicação de informação sobre a capacidade de cada PGI, isto é 

informação sobre a capacidade da rede, reflete as decisões estratégicas adotadas por cada 

operador no desenvolvimento das suas redes e das suas operações comerciais, e pelo 

menos em parte poderá configurar informação de natureza confidencial.  

3.2.4. Obrigação do Controlo de preços (art.º 74.º da LCE) 

3.2.4.1. A escolha do modelo LRIC “puro”  

a) Sentido provável de decisão 

«A opção LRIC “puro”, que apenas contempla custos evitáveis diretamente ligados à oferta 

do serviço de terminação, é a que mais se aproxima do objetivo de conferir ao mercado 

uma maior eficiência, maximizando-se, deste modo, os benefícios para os utilizadores e 

evitando-se que ocorra uma subsidiação cruzada entre operadores por via do 

aproveitamento de margens excessivas no serviço de terminação associadas a 

desbalanceamentos de tráfego e, por conseguinte, reduzindo as barreiras à entrada de 

novos operadores e à expansão dos players de menor dimensão.  

(…) Assim, o ICP-ANACOM conclui que a metodologia de custeio LRIC "puro" é a opção 

de custeio mais adequada para determinar os preços de terminação fixa em Portugal, 

sendo que, naturalmente, o desenvolvimento do modelo e dos respetivos parâmetros têm 
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em consideração as especificidades nacionais, para o que foi solicitada informação aos 

operadores nacionais, sem prejuízo das preocupações de eficiência que estão 

naturalmente incorporadas no modelo, conforme decorre da aplicação da Recomendação 

da CE. Neste contexto, é de assinalar que são vários os reguladores europeus que já 

notificaram a CE sobre as obrigações de controlo de preços impostas nestes mercados e 

que já definiram preços baseados em LRIC “puro”.» 

b) Respostas recebidas  

GRUPO PT 

No que concerne à escolha do modelo LRIC “puro”, a PTC (atualmente MEO) reitera a sua 

resposta ao SPD 2013 e as suas pronúncias sobre o mercado de terminação de chamadas 

em redes móveis13, remetendo também para o contributo que apresentou ao SPD 

específico sobre o modelo de custeio de terminação fixa.  

Recorda, no entanto, nesta ocasião, que considera carecer de fundamentação a opção por 

um modelo LRIC “puro”, na medida em que o regulador, a seu ver, não analisou a possível 

aplicação de outras metodologias igualmente válidas e não efetuou um impact assessment 

sobre as consequências e as implicações da adoção deste modelo para o mercado 

nacional. 

O GRUPO PT considera que é surpreendente que a ANACOM mantenha o argumento de 

que a opção pelo LRIC “puro” é justificada como forma de eliminar ou atenuar o fenómeno 

da diferenciação tarifária entre os preços retalhistas das chamadas on-net e off-net, porque 

a realidade do mercado demonstra cada vez mais que este fenómeno está a desaparecer, 

existindo diversas ofertas “flat-rates” em que pelo menos uma parte do tráfego é gratuita, 

facto que aliás menciona ser reconhecido no SPD. 

NOS 

A NOS refere que em geral concorda com o modelo desenvolvido, pois entende que o 

modelo LRIC “puro”, para além de se encontrar alinhado com as orientações da Comissão 

Europeia, é o modelo mais adequado para a definição dos custos de terminação de voz. 

                                                           

13 Nota-se que a resposta do GRUPO PT é anterior à publicação do SPD de 16.04.2015 relativo aos mercados 
grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais. Deste modo, o operador remete 
para a sua pronúncia ao anterior SPD sobre esta matéria. 
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VODAFONE 

Sobre a escolha do modelo LRIC “puro” para determinar o preço de terminação fixa, a 

VODAFONE refere ter reservas sobre as disposições da Recomendação relativa às 

Terminações, bem como sobre a sua adequabilidade e principalmente sobre a forma como 

o regulador determinou a sua implementação no contexto nacional. Neste âmbito, releva 

os comentários invocados aquando da aplicação do mesmo modelo à terminação móvel 

bem como nos seus comentários ao SPD 2013. 

Assim, este operador considera que a tomada de decisões quanto às opções 

metodológicas (modelo LRIC “puro” e custos considerados relevantes) não foi assente 

numa análise fundamentada dos impactos previsíveis para o sector ou para a atividade 

económica em geral, análise que deveria pautar sempre as decisões com a importância 

correspondente aos processos de revisão dos mercados grossistas de terminação fixa e 

móvel. Sobre as reservas que tem face ao modelo, refere que também outros países as 

apresentaram levando à adoção de metodologias alternativas (LRIC e LRIC +), quer por 

via regulatória, o que aconteceu na Alemanha, quer por via judicial, o que aconteceu na 

Holanda. 

No entanto, considera que não existem razões objetivas, nem circunstâncias específicas 

no mercado da terminação fixa que justifiquem um tratamento diferente do adotado para a 

terminação móvel, o que aliás refere estar em consonância com a Recomendação relativa 

às Terminações, que determina que os dois mercados devem respeitar os mesmos 

princípios e regras. Como tal, entende que, conforme também já referido na pronúncia ao 

SPD de 2013, qualquer alteração da metodologia adotada na terminação fixa deverá 

implicar igualmente a revisão da metodologia implementada na terminação móvel, por 

forma a garantir a verificação do princípio da igualdade.   

c) Entendimento da ANACOM 

No âmbito dos mercados dos serviços telefónicos, e em concreto quanto ao serviço de 

terminação de chamadas prestado para permitir que as chamadas originadas em clientes 

de um determinado operador na respetiva rede possam terminar nos clientes de outro 

operador, estamos perante mercados que se configuram como two-sided – ou seja 

mercados em que ambas as partes se juntam numa plataforma única para fornecer e 

adquirir um determinado serviço, e em que ambas as partes retiram um benefício da 

prestação desse serviço. Este é um serviço que gera benefícios para várias partes, no 

entanto, e apesar de existirem benefícios claros para quem estabelece e para quem recebe 
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as chamadas, habitualmente apenas uma das partes é onerada no mercado grossista. E é 

este facto que determina a necessidade de estabelecer preços de terminação orientados 

para os custos.  

Existindo diversas metodologias que permitem concretizar o objetivo de orientar os preços 

de terminação para os custos, a ANACOM entende que a metodologia que melhor se 

adequa à realidade nacional e aos objetivos de regulação é a metodologia do BU-LRIC 

“puro”. Este é o modelo que fomenta de forma mais eficaz a concorrência nos mercados 

retalhistas a jusante entre operadores com quotas de mercado diferentes, ao contribuir 

para estabelecer o level playing field entre os operadores, contribuindo deste modo para 

uma concorrência mais sã, para o aumento da contestabilidade do mercado, para o reforço 

da capacidade de investimento dos operadores e para o bem-estar dos consumidores em 

geral. A este respeito, releva-se, conforme também referido no âmbito da decisão adotada 

em 2013, que já em 2004, no quadro da anterior análise, se havia demonstrado que a 

adoção genérica de um modelo LRIC para estabelecer os preços de interligação seria o 

mais apropriado para promover a concorrência, face a outras metodologias como o price-

cap ou retail-minus. Partindo deste ponto, entendeu-se ser de ponderar pela escolha de 

um modelo LRIC “puro”. 

Nota-se que a ANACOM considera que a utilização de um modelo de custeio que engloba 

unicamente os custos evitáveis diretamente associados à prestação do serviço de 

terminação para a determinação do seu preço, desconsidera quaisquer custos comuns e 

outros custos que não se relacionem com o tráfego de terminação, é a abordagem que 

permite conferir ao mercado uma maior eficiência, tanto numa perspetiva estática, ao 

implicar uma menor distorção nos preços de retalho, como numa perspetiva dinâmica, ao 

contribuir para melhores condições de concorrência para todos os intervenientes e em 

particular para os operadores de menores dimensões.  

Relativamente ao impacto que esta opção tem nos mercados retalhistas a jusante, importa 

esclarecer que mesmo num cenário de massificação de ofertas que incluem chamadas 

fixo-fixo gratuitas, tal não significa que não exista margem para a disponibilização de 

melhores ofertas. É necessário ter presente que mesmo os tarifários gratuitos fixo-fixo 

naturalmente não são disponibilizados de forma completamente gratuita e têm sempre 

associado um custo de acesso fixo. Acresce que nos casos em que os preços das 

chamadas on-net/off-net não são diferenciados, os operadores de menor dimensão 

continuam a beneficiar com a redução dos preços de terminação, designadamente na 

presença de desequilíbrios de tráfego desfavoráveis para estes últimos. A este respeito, 
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importa referir que a fixação de preços de terminação em níveis mais baixos contribuirá de 

forma imediata para melhorar o posicionamento financeiro dos operadores de menor 

dimensão e tal permitirá o reforço da sua capacidade competitiva nos mercados de retalho. 

Adicionalmente, nota-se que numa situação de simetria dos preços de terminação, que 

corresponde à situação atual, e que não se justifica alterar, conforme decorre do 

entendimento da ANACOM no capítulo 3.2.4.2, a fixação de preços nos níveis de custos 

determinados pelo modelo LRIC “puro” é que melhor protege o mercado de eventuais 

distorções com impacto no retalho. 

Atento os argumentos apresentados, a ANACOM mantém que a adoção do modelo LRIC 

“puro” para a determinação dos preços de terminação fixa é a metodologia mais adequada 

às especificidades nacionais, ao conduzir a preços mais baixos que os obtidos através de 

qualquer outro modelo, contribuindo de forma mais eficaz para a correção de eventuais 

distorções competitivas que ainda subsistam e evitando o aparecimento de novas 

distorções. 

A este respeito, importa ainda referir que a Recomendação da CE relativa às Terminações 

considera apropriado que os preços de terminação sejam fixados ao nível dos custos 

eficientes baseados na aplicação de um modelo bottom-up utilizando a metodologia de 

custeio LRIC. Tendo em consideração que a ANACOM também concorda que essa 

metodologia é a que melhor se adequa ao caso nacional, por ser a que melhor contribui 

para a promoção de eficiência na prestação dos serviços de terminação e para uma 

concorrência sustentável, entende-se que não existem fundamentos que justifiquem no 

caso nacional o afastamento da Recomendação relativa às Terminações. Releva-se ainda 

a este respeito que a ANACOM está vinculada, nos termos na LCE (artigo 6.º) e da Diretiva 

2002/21/CE, de 07.03.2002, alterada pela Diretiva 2009/140/CE, de 25.11.2009 (Diretiva 

Quadro) à necessidade de tomar na melhor conta (“utmost account”) a Recomendação da 

CE relativa às Terminações. 

3.2.4.2. A simetria nos preços de terminação 

a) Sentido provável de decisão 

“(…) o ICP-ANACOM considera que não se justifica que haja uma assimetria nos preços 

de terminação praticados pelos OPS, relevando-se que a fixação do preço de terminação 

num nível equiparado ao custo evitável da prestação do serviço por parte de um operador 

eficiente, conforme já exposto, permitirá o reforço das condições concorrenciais, criando 
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condições para que os OPS possam lidar com os efeitos de rede mediados pela tarifa, e 

possam lançar produtos inovadores e novas estruturas tarifárias. 

Aliás, releva-se que no âmbito da adoção das medidas provisórias e urgentes em 

27.08.2013, alteradas pelas novas medidas provisórias e urgentes aprovadas em 

27.11.2013, já foram eliminadas as assimetrias existentes.” 

b) Respostas recebidas  

GRUPO PT 

O GRUPO PT refere concordar com a supressão da assimetria do preço de terminação de 

chamadas entre a PTC (atualmente MEO) e os restantes operadores. Segundo o GRUPO 

PT, esta medida teve uma duração excessiva, alegando que lhe terá originado graves 

prejuízos e beneficiado largamente os restantes operadores.  

O GRUPO PT considera que a noção de “reciprocidade diferida” relativa à obrigação de 

controlo de preços imposta em 2004 aos OPS exigiria que os preços destes últimos se 

ajustassem de forma regular e progressiva aos preços praticados pela PTC (atualmente 

MEO) em cada momento. Tal constituía, a seu ver, uma medida dinâmica e não estática. 

Deste modo, o GRUPO PT refere não aceitar que o regulador se demita das suas 

responsabilidades de fiscalização.  

Neste contexto, apresenta uma estimativa do impacto financeiro que considera que teve 

com a alegada ausência de atuação do Regulador e refere que essa circunstância teve 

como resultado uma perda de competitividade da ex-PTC ao nível da terminação de tráfego 

internacional de entrada destinado às redes fixas em Portugal, bem como ao nível da 

construção de planos e pacotes tarifários nos mercados retalhistas.  

Ainda sobre esta matéria remete para a resposta que enviou ao SPD de 2013.  

Por fim, o GRUPO PT salienta: (i) o recurso a um expediente especial e pouco utilizado – 

medidas urgentes – para corrigir o que considera ser os preços de terminação ilícitos que 

vinham sendo praticados pelos OPS há muito (9 anos); e (ii) a celeridade de intervenção 

do regulador quando constatou que a implementação da obrigação de controlo de preços 

por parte de alguns dos operadores com PMS nos mercados grossistas de terminação de 

chamadas em local fixo estava a comprometer os objetivos que estavam subjacentes à sua 

determinação. Na sua opinião, estes acontecimentos demonstram que a ANACOM 

“dispunha de todas as condições e meios para pôr termos à situação de incumprimento 
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que se verificava em relação à prática de preços de terminação de chamadas que violavam 

as obrigações impostas na sequência da anterior análise do MR3.” 

ONI e CABOVISÃO 

A ONI e a CABOVISÃO referem que os operadores alternativos não conseguem atingir 

escalas que lhes permitam eficiências aproximadas às resultantes de um modelo que 

consideram irrealista, pelo que não concordam com a proposta da ANACOM de aplicar 

preços simétricos entre o incumbente e os operadores alternativos. Tal decorre das 

condições de concorrência do mercado nacional não serem adequadas ao crescimento de 

operações alternativas ao incumbente e do impacto significativo das reduções dos preços 

de terminação, sejam as já ocorridas como as propostas no SPD atual, no negócio de voz 

fixa, que tem elevados custos e baixo valor económico. 

Consideram, neste contexto, que o SPD é ilegal e restritivo da concorrência e deve ser 

revisto.  

Sem esta assimetria, muitos destes operadores poderão ser colocados em situações de 

défice face aos seus custos reais na terminação de chamadas e, consequentemente 

originar distorções de concorrência entre os operadores fixos e agravar as condições entre 

os operadores fixos e móveis (aspeto referido no ponto 4 abaixo).  

c) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM salienta as posições muito díspares assumidas pelo GRUPO PT e pela ONI e 

CABOVISÃO sobre esta matéria. Enquanto a primeira empresa tem um posicionamento 

muito crítico da atuação do regulador, por só em 2013 ter eliminado a assimetria, a ONI e 

a CABOVISÃO consideram que a inexistência de assimetria os coloca em situação de 

défice, pelo que entendem que o SPD é ilegal e restritivo da concorrência.  

A ANACOM reitera o referido a este respeito no SPD de 2013 e respetivo relatório da 

consulta pública, considerando que a conclusão aí preconizada de eliminação da 

assimetria mantém a sua atualidade, continuando a ser a opção que, em conjunto com a 

descida do preço de terminação, é a que mais favorece a concorrência e os consumidores. 

Aliás, passados cerca de 3 anos da anterior decisão adotada pela ANACOM, considera-se 

que não se verificaram desenvolvimentos no mercado que justifiquem a alteração dessa 

decisão. Pelo contrário, os desenvolvimentos ocorridos apontam no sentido de um reforço 

da concorrência a nível do retalho, o que aliado ao facto de os preços de terminação terem 

passado a ser fixados por referência a um benchmark de preços LRIC “puro”, passando 
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agora a ser determinados com base nos resultados do modelo de custeio desenvolvido 

para aplicação em Portugal, entende-se que não seria adequado voltar a introduzir uma 

medida que foi usada no passado, num contexto muito diferente, e numa fase diferente da 

vida das empresas.  

Em detalhe, e entre outros aspetos, em defesa da simetria de preços foi referido em 2013 

e reitera-se agora que: (i) as atuais condições do mercado são diferentes das existentes 

em 2004 – os operadores alternativos têm reforçado os investimentos em rede própria, e 

têm vindo a evoluir gradualmente para redes IP, o que se reflete necessariamente em 

ganhos de eficiência na utilização dos seus recursos com impacto positivo na sua estrutura 

de custos; acresce que ao longo do tempo e contrariamente ao que aconteceu com a MEO 

(ex-PTC), os operadores alternativos tiveram a possibilidade de escolher a cobertura 

geográfica das suas redes e assim evitar zonas menos rentáveis, bem como evitar custos 

não remunerados; (ii) os operadores alternativos usufruíram de um período suficientemente 

longo para se instalarem no mercado, tendo beneficiado de uma assimetria desde 2004; 

(iii) a fixação de preços a todos os operadores ao nível do custo incremental de longo prazo 

permitirá o reforço da concorrência, reduzindo em particular o impacto de situações de 

desequilíbrios de tráfego. 

Atenta a realidade do mercado em Portugal, não há assim razões para haver um 

afastamento em relação ao referido na Recomendação relativa às Terminações em relação 

à necessidade de aplicação de tarifas simétricas, notando-se adicionalmente o 

posicionamento muito crítico da CE em relação a opções distintas das ARNs quanto a esta 

questão.  

Neste contexto, a ANACOM reitera considerar “ (…) que não só não há necessidade de 

prolongar a assimetria que foi permitida aos OPS em 2004, como não haveria condições 

para o fazer (…)” (cf. pág. 65 do relatório da consulta pública ao SPD de 2013). 

No que concerne às questões suscitadas pelo GRUPO PT relativas à obrigação do controlo 

de preços aplicável desde 2004 aos OPS, reitera-se que existindo uma ação pendente em 

Tribunal não se considera oportuno tecer nesta sede considerações sobre esta matéria. 

3.2.4.3. Os preços a aplicar 

a) Sentido provável de decisão 

“O ICP-ANACOM determina que todos os prestadores com PMS nestes mercados devem 

estar sujeitos a uma obrigação de controlo de preços assente no princípio da orientação 
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para os custos. No que concerne à metodologia de custeio a aplicar no âmbito da 

determinação dos preços de terminação, é aplicado um modelo BU utilizando a 

metodologia de custeio LRIC “puro” orientado para os custos de um operador eficiente. 

Conforme previsto na Recomendação da CE relativa às Terminações, o ICP-ANACOM 

desenvolveu um modelo de custeio para as terminações fixas, cujos resultados constam 

de documento próprio, também submetido a consulta pública e audiência prévia dos 

interessados. 

Com base nos resultados do referido modelo, o ICP-ANACOM determina que o preço 

máximo do serviço de terminação de chamadas nas redes telefónicas públicas em local 

fixo é fixado em 0,068 cêntimos de euro, devendo entrar em vigor 10 dias úteis após a após 

a aprovação das decisões finais relativas aos presentes mercados e ao modelo de custeio. 

Este preço deve ser aplicado indiferenciadamente a cada um dos 3 níveis de interligação, 

mesmo no caso em que os operadores apresentam uma arquitetura de interligação 

hierárquica.” 

b) Respostas recebidas 

G9SA 

A G9SA refere que os valores produzidos pelo modelo de custeio estão errados, 

salientando o que considera ser a aparente ausência de sentido crítico do regulador 

perante os valores em causa que, por comparação com os valores de outros países da UE, 

levam a concluir que o modelo conterá erros relevantes.  

A este respeito, a G9SA nota que o valor do modelo corresponde ao segundo preço de 

terminação mais baixo da União Europeia (UE), inferior ao valor da média de LRIC “puro”. 

Nota também que o valor da terminação fixa apresenta a segunda maior assimetria da UE 

face ao valor da terminação móvel. 

A G9SA considera, ainda, que as propostas de redução dos preços da terminação fixa, ao 

invés do que se passa aquando das reduções impostas aos preços de terminação móvel, 

não terá impacto nos consumidores dado que atualmente a maioria destes dispõem de 

pacotes de telecomunicações contendo chamadas gratuitas para a rede fixa. 

GRUPO PT 

O GRUPO PT expressa o seu desacordo em relação ao valor máximo fixado para o preço 

da terminação fixa e ao prazo previsto para a sua aplicação. Considera, mesmo, que a 

adoção dos preços propostos sem a aplicação de medidas de salvaguarda que aliviem a 
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brusquidão da redução é, na sua opinião, uma medida que não se coaduna com os 

princípios de proporcionalidade, adequação e razoabilidade previstos no artigo 55.º da 

LCE. 

Menciona que a redução dos preços de terminação prevista, que considera ser “uma queda 

tão acentuada”, se traduz numa descida de 39% face aos preços atualmente em vigor, o 

que se consubstancia em menos 83% (ex-PTC) e de 92% (OPS) num período inferior a um 

ano. O preço máximo proposto apresenta, assim, um desvio negativo de 74% face ao preço 

médio de terminação fixa praticado nos restantes Estados-Membros e é 27% baixo que a 

média de preços praticados nos países que adotaram preços resultantes do modelo de 

custeio LRIC, o que coloca Portugal no 3º lugar do ranking dos preços mais baixos.  

Além disso, refere não se compreender as razões que justificam colocar Portugal no 3º 

lugar do ranking dos preços mais baixos, quando tal medida se traduz num claro prejuízo 

e numa desvantagem competitiva face à generalidade dos outros países. A este propósito, 

o GRUPO PT releva que a ANACOM justifica esta redução dos preços com os resultados 

do modelo de custeio de terminação fixa, sendo que na sua opinião, esta será mesmo a 

única razão para a qual o SPD aponta. Para este operador “(…) o quadro legal vigente não 

admite que a regulação seja apenas ditada por parâmetros técnicos, sendo que os 

princípios da proporcionalidade, adequação e razoabilidade, firmados no artigo 55.º da 

LCE, opõem-se a uma redução de preços tão drástica que se arvore simplesmente uma 

componente técnica de regulação que não pode (nem deve) ter o peso que o ICP-ANACOM 

lhe pretende dar.” 

Acresce, em linha com o que referiu noutros pontos da sua pronúncia, não identificar o 

problema concorrencial que a ANACOM procura endereçar com a implementação deste 

nível de preços e consequente desnivelamento competitivo face ao exterior, referindo que 

os mercados retalhistas a jusante são competitivos e as ofertas assente em flat-rates estão 

massificadas.  

O GRUPO PT entende que os grandes beneficiários desta nova redução de preços serão 

os operadores de outros países (e eventualmente os clientes finais desses países), que 

terão acesso a um preço por minuto mais baixo no tráfego internacional de entrada do que 

aquele que será pago pelos operadores nacionais. Neste âmbito, este operador salienta a 

ausência de uma análise do impacto que a redução tarifária terá sobre a balança de 

comercial. Apresenta, ainda uma estimativa do impacto negativo que esta medida terá nos 
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resultados do GRUPO PT e menciona que o respetivo efeito na balança comercial será 

acrescido do impacto negativo nos resultados dos OPS. 

Relativamente à estimativa apresentada no SPD de 2013 de que o impacto para os 

consumidores finais pudesse ir até aos 11 milhões de euros (nas chamadas fixo-fixo e 

móvel-fixo) no período de um ano, o GRUPO PT reitera que não compreende como foi 

apurado este valor, voltando a solicitar esclarecimento sobre a forma de cálculo deste valor 

para aferir o seu rigor e precisão e a sua conformidade com a medida de controlo de preços 

proposta.   

No que concerne à estrutura de preços este operador refere concordar, no contexto de 

migração para IP e de simetria na definição dos preços de terminação aplicáveis aos 

diferentes operadores, com a aplicação de um preço único. Alerta, no entanto, que a 

aplicação de um preço uniforme na tecnologia de interligação TDM poderá conduzir ao 

congestionamento da sua rede. De acordo com o GRUPO PT, com a adoção de um preço 

único os OPS têm incentivo para entregar o tráfego nos níveis de interligação superiores o 

que poderá culminar no esgotamento da capacidade dos comutadores de trânsito14. 

Acresce, que considera não ser razoável, num contexto de migração para a tecnologia de 

interligação IP, exigir ao GRUPO PT que efetue investimentos adicionais em rede TDM 

para solucionar os referidos problemas de congestionamento.  

Tendo em consideração o acima exposto, o GRUPO PT vêm propor, na sua pronúncia, a 

seguinte solução: (i) a aplicação de um preço único para o tráfego de terminação entregue 

nos níveis de interligação local e de trânsito simples; (ii) a desregulação do preço de 

terminação associado ao nível de interligação de trânsito duplo, referindo que em vários 

países este nível nunca foi regulado e que noutros (apresentou oito exemplos) ocorreu uma 

desregulação do mesmo, e acrescenta que o peso do tráfego neste nível de interligação é 

reduzido, e (iii) a “alteração da estrutura/tipologia da rede de interligação de outros 

operadores com a rede da PTC sujeita ao acordo desta última, devendo os eventuais casos 

de não acordo ser devidamente fundamentados.” 

Para o GRUPO PT a solução que preconiza “(…) contribui positivamente para o processo 

de transição para uma rede baseada em tecnologia IP, com um número reduzido de PGI, 

                                                           

14 Para fundamentar este argumento o GRUPO PT apresenta estatísticas do tráfego terminado na rede da PTC 
(atualmente MEO), com o objetivo de colocar em evidência que os comutadores trânsito duplo não estão 
dimensionados para receber a totalidade do tráfego.  
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ao que acresce o facto de evitar investimento que, de outra forma, seria necessário efetuar 

em ampliações na rede TDM.”  

Não obstante, caso a solução apresentada não seja acolhida, o GRUPO PT entende que 

a decisão final deverá prever salvaguardas para evitar o congestionamento de tráfego. 

Assim, defende a não permissão de migração de interligação TDM de nível local e/ou 

trânsito simples para o nível de trânsito duplo, mencionado que deve unicamente ser 

permitido o desligamento dos meios dos níveis local/trânsito simples no âmbito da 

migração para IP ou em consequência de um decréscimo de tráfego.  

NOS 

A NOS considera adequada a definição de um valor único independente dos níveis de 

interligação, tendo em conta as características do modelo teórico em causa, e nota que 

apenas a PTC (atualmente MEO) não apresenta um valor único de terminação. 

A NOS propõe, em virtude de o tráfego internacional para países fora da UE representar 

mais de 20% do tráfego internacional, que os operadores possam negociar, 

casuisticamente e sempre que não exista um reflexo nos modelos de tarifação grossista 

de chamadas, os preços de interligação de operadores fora da UE. 

Na opinião deste operador, e salientando a existência de soluções equivalentes na França 

e na Alemanha, esta medida conduzirá a uma redução da assimetria entre os fluxos 

financeiros dos operadores nacionais face aos operadores de países com medidas 

regulatórias que protegem as receitas dos seus respetivos operadores.  

ONI e CABOVISÃO 

Sem prejuízo dos comentários específicos submetidos pela ONI e pela CABOVISÃO ao 

modelo de custeio de terminação fixa proposto pela ANACOM serem objeto de 

consideração particular no relatório específico sobre o mesmo, estes operadores 

consideram que o modelo de custeio proposto para a terminação fixa é irrealista por 

assentar em pressupostos que consideram enviesados dos operadores nacionais que 

prestam apenas serviço fixo. Em detalhe, argumentam que em resultado da aplicação dos 

tais pressupostos considerados irrealistas e que levam à definição de um operador 

excessivamente eficiente face à realidade do mercado, a tarifa de terminação fixa é a 

segunda mais baixa de entre os países da UE que já fixaram as suas tarifas com base num 

modelo BU-LRIC “puro”, o que dará origem a distorções entre os Estados-Membros, e 

declaram não compreender como pode Portugal, com as suas limitações económicas e 
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dimensão de mercado, aplicar tarifas de terminação mais baixas do que países com 

dimensões propícias a operações com economias de escala superiores e, nesse âmbito, 

dar origem ao desenvolvimento de operadores mais eficientes. 

Notam a discrepância entre as quotas de mercado do incumbente e os operadores 

alternativos, salientando, a propósito do operador ideal, que o segundo maior operador 

nacional não foi originalmente um operador criado em alternativa ao incumbente e que a 

sua atual dimensão não resulta do crescimento orgânico em competição pura com o 

incumbente. Constatam ainda que, apesar das quotas de mercado reduzidas, e 

estagnadas ou em declínio, dos operadores alternativos, alguns destes operadores 

realizaram investimentos significativos, tanto nas suas redes próprias como pela 

contratação de circuitos alugados, para assegurar uma cobertura nacional dos seus 

serviços, estando tanto o retorno destes como o seu próprio plano de negócios 

condicionado negativamente pelas reduções bruscas das tarifas de terminação fixa. 

Sem prejuízo de consideram ilegal o SPD e o respetivo modelo de custeio, estes 

operadores propõem que a ANACOM estabeleça um glidepath para as tarifas de 

terminação fixa dos operadores exclusivamente fixos com quotas de mercado de tráfego 

originado abaixo dos 10%, para que os operadores alternativos possam incorporar de 

forma progressiva os impactos da redução muito relevante das tarifas de terminação fixa, 

tal como o fez para as tarifas de terminação móvel. 

Na perspetiva destes operadores, argumentos, tais como, a discrepância entre o preço 

proposto e a realidade operacional e consequente impacto financeiro da medida e o não 

estar definido um prazo concreto para a entrada em vigor da obrigação de interligação em 

IP, vêm reforçar a necessidade de definição de um glidepath que acompanhe a 

disponibilização progressiva desse tipo de interligação. 

VODAFONE 

A VODAFONE saúda a decisão da ANACOM de aplicar indiferenciadamente a cada um 

dos 3 níveis de interligação o mesmo preço, mesmo no caso em que os operadores 

apresentam uma arquitetura de interligação hierárquica, pois a mesma permite uma maior 

igualdade entre as diversas entidades presentes no mercado em análise. 

Nota este operador, que a prática de preços de terminação distintos para cada nível de 

interligação só muito dificilmente resultaria num preço médio de terminação idêntico ao 

estipulado pelo regulador, o que, refere, ou conduz à aplicação de preços assimétricos 

para os operadores que apresentem estruturas de interligação mais simples ou à 
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necessidade de incorrer em custos indiretos, decorrentes da expansão da rede própria e/ou 

a contratação de circuitos de interligação, para dessa forma igualar ou reduzir o preço 

suportado pelo operador que origina o tráfego. 

c) Entendimento da ANACOM 

No que concerne às observações relativas ao modelo de custeio de terminação fixa, bem 

como aos parâmetros e pressupostos do mesmo e seus resultados, remete-se para o 

entendimento desta autoridade à consulta pública relativa ao modelo de custeio de 

terminação fixa, que decorreu em paralelo com esta consulta pública.  

No que respeita à fixação de um preço único de terminação de chamadas, releva-se a 

concordância manifestada pela NOS e VODAFONE, tendo o GRUPO PT manifestado 

preferência pela desregulação do preço associado ao nível de interligação de trânsito 

duplo. O nível em que o preço é fixado é objeto de diversas críticas, designadamente 

incidindo sobre as opções adotadas no modelo de custeio e, noutros casos, por se 

considerar que os resultados do modelo estarão a ser adotados alegadamente sem se 

atender a determinadas especificidades nacionais que não justificariam preços que se 

encontram entre os mais baixos da UE, sendo defendido pela G9SA e pela ONI e 

CABOVISÃO o estabelecimento de um glidepath para endereçar a redução de preços que 

será adotada. 

Em concreto sobre a definição de um preço único para a terminação, independentemente 

do nível de interligação, reconhece-se que tal poderia levar a um congestionamento da 

rede da MEO (ex-PTC), dado o consequente incentivo para que os operadores alternativos 

solicitassem a migração de interligação de nível local e trânsito simples para o nível trânsito 

duplo. Reconhece-se também que, num contexto de migração de uma estrutura de 

interligação TDM para interligação IP, poderá não ser a opção mais adequada, nem a que 

melhor protege todos os operadores. 

Com efeito, não se pretende que a aplicação de um preço único seja geradora de uma 

migração massiva de interligação em TDM de níveis inferiores para superiores, tendo 

presente que tal envolveria um custo de investimento que poderia ser desproporcionado 

designadamente face à necessidade de investir na migração para interligação IP, pelo que 

essa migração massiva deve acontecer fundamentalmente no âmbito da migração para a 

interligação em IP. Sendo legítimo que os operadores pretendam retirar o máximo benefício 

desta decisão, haverá igualmente que atender a que os operadores que prestam o serviço 

de terminação, e em particular a MEO que na sua rede fixa apresenta uma estrutura de 
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interligação complexa, com vários níveis, não tem uma capacidade ilimitada para acomodar 

todas as migrações, sem que sejam necessários investimentos adicionais relevantes que 

poderão a curto prazo tornar-se supérfluos face à migração para a interligação IP. 

Tendo em conta as preocupações manifestadas pelo GRUPO PT e por outros operadores 

quanto à questão referida (conforme já anteriormente referido nos capítulos 3.2.1 e 3.2.3), 

entende-se que deve ser preparado novo SPD que acautele a situação descrita acima.  

Atento o exposto, no novo SPD avança-se com uma nova abordagem, mantendo a 

uniformização do preço de terminação para os níveis local e de trânsito simples e 

introduzindo a possibilidade de redução do número de PGI. Desta forma garante-se que 

não há apenas uma redução do preço de terminação, devendo este ser fixado no nível 

LRIC “puro”, mas também uma redução dos demais custos associados à utilização deste 

serviço grossista, decorrente da possibilidade de os OPS não terem de se interligar com a 

MEO em tantos PGI para poderem beneficiar dos preços de terminação LRIC “puro” e 

poderem chegar a todos os clientes da MEO.  

Em relação à sugestão da ONI e da CABOVISÃO de definição de um glidepath para que 

os operadores se adaptem de forma progressiva aos novos preços de terminação, 

considera-se que não há justificação para fixar uma trajetória de descida para os novos 

preços de terminação, incluindo para a implementação de um glidepath que beneficiasse 

operadores exclusivamente fixos. Acresce que, tendo sido anunciados novos preços LRIC 

“puro” em 2014, que não entraram então em vigor, os operadores tiveram um período de 

tempo acrescido para se adaptar aos novos valores. 

Conforme explicado em 3.2.4.2 acima, considera-se que as razões que determinaram a 

eliminação da assimetria existente até 01.10.2013 se mantêm, pelo que não seria 

adequado voltar a aplicar preços diferenciados, o que resultaria da proposta apresentada. 

Com efeito, a opção por preços simétricos, aliada a preços fixados com base nos resultados 

do modelo de custeio “LRIC” puro, é aquela que mais favorece a concorrência e os 

consumidores. Por outro lado, note-se que a ANACOM concluiu que não existem razões 

que justifiquem um afastamento do que consta na Recomendação relativa às Terminações, 

conclusão que já constava da decisão adotada em 2013 sobre esta matéria, onde também 

se explicitou que tendo sido ultrapassada a data limite, de 31.12.2012, a partir da qual os 

preços de terminação devem ser fixados por referência aos resultados dos modelos de 

custeio “LRIC” puro, não há qualquer margem, nem justificação para se introduzir um 

glidepath. 
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A este respeito, note-se ainda que a anterior decisão da ANACOM sobre este mercado (em 

2013) já fixou um preço de terminação com base num benchmark de preços “LRIC” puro, 

e desde logo determinou que em 2014 seria fixado um novo preço, expectavelmente mais 

baixo, e que resultaria do modelo de custeio em desenvolvimento. Assim, considera-se que 

os operadores tiveram o adequado acesso à informação relevante para decidir acerca dos 

investimentos a realizar nas suas redes, pelo que não se justifica a aplicação de um 

mecanismo de adaptação progressiva, pelo que a ANACOM não se revê nas críticas de 

que a não adoção de um glidepath ou de um outro mecanismo para adaptação dos 

operadores aos novos preços ponha em causa os princípios da proporcionalidade, 

adequação e razoabilidade. 

Quanto aos resultados do modelo de custeio entretanto desenvolvido e que são usados na 

fixação do preço máximo de terminação fixa, releva-se que o valor obtido para a terminação 

fixa decorre de um modelo que foi implementado de forma transparente, com base na 

abordagem LRIC “puro”, que capta as especificidades nacionais e recorre à informação 

prestada pelos agentes a operar no mercado português. Note-se ainda que a generalidade 

das características do modelo que se desenvolveu foi também objeto de uma consulta 

pública específica e de audiência prévia dos interessados, assim como de uma sessão de 

trabalho, visando a recolha de contributos do mercado, os quais levaram a alterações das 

caraterísticas do modelo desenvolvido. 

Sem prejuízo do referido, e especificamente quanto ao preço, importa relevar que face ao 

benchmark mais recente publicado pelo BEREC sobre preços de terminação fixa (julho 

2015), o valor referido no SPD (0,068 cêntimos de euro) não é o segundo mais baixo entre 

os países que definiram preços com base em modelos de custeio LRIC “puro”, existindo 

pelo menos 4 países com valores mais baixos (Dinamarca, Itália, Malta e Reino Unido) e 

mais 3 países com valores equivalentes: a Grécia, a Croácia e a Suécia. 

Em resposta à referência da G9SA sobre a existência na rede fixa de bundles que incluem 

chamadas gratuitas os quais, fazendo um paralelo com o mercado móvel aquando da 

redução dos preços de terminação nessas redes, indiciariam que a redução dos preços de 

terminação fixa não seria necessária, e do GRUPO PT que, no mesmo sentido, invoca a 

existência de flat-rates para justificar também que a própria obrigação não seria necessária, 

sublinhe-se que, reconhecendo que o ponto de partida num e noutro mercado é distinto, 

tal não inviabiliza, porém, que havendo liberdade da fixação dos preços de terminação fixa, 

não fossemos conduzidos a uma situação equivalente à experimentada no mercado móvel 
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onde os preços de terminação, ao serem elevados, comprometiam a situação concorrencial 

por potenciar o efeito de rede. Aliás, e conforme evidenciado no SPD, considera-se que 

num cenário hipotético em que não existisse regulação de preços, porque cada operador 

possui PMS na sua rede e os compradores têm um reduzido contrapoder negocial, existiria 

uma tendência generalizada para o aumento dos preços de terminação que resultaria 

prejudicial para os consumidores e para a concorrência e, a prazo, colocaria em causa a 

sustentabilidade das políticas comerciais associadas à disponibilização de flat-rates.  

Em relação à questão colocada pela ONI e pela CABOVISÃO relativa à recuperação dos 

investimentos na rede, que alegadamente estaria a ser posta em causa com esta decisão, 

entende-se que a motivação para a expansão da rede de cada operador não reside 

unicamente na possibilidade de beneficiar de preços mais baixos de interligação, estando 

também naturalmente subjacente a essa decisão a relevância de chegar a um maior 

número de clientes com infraestrutura própria. Em todo o caso, note-se que os novos 

preços de terminação, ao serem inferiores, permitem também atenuar de forma significativa 

situações de assimetria de tráfego, que frequentemente afetam os operadores de menor 

dimensão, com vantagens para o objetivo de se conseguir estabelecer um level playing 

field entre os vários operadores. 

Ainda em relação aos benefícios recolhidos para os consumidores, a ANACOM reitera que 

tendo em conta que todos os operadores irão beneficiar de uma redução imediata dos 

custos (pagamentos) pelo recurso a serviços de terminação de chamadas em local fixo 

prestado por outros operadores, será expectável que pelo menos uma parte dessa redução 

tenha impacto direto nos consumidores nacionais. 

Especificamente sobre a questão do GRUPO PT acerca da forma de cálculo da estimativa 

do impacto para os consumidores da ordem dos 11 milhões de euros calculados no âmbito 

das medidas provisórias e urgentes de 27.08.2013, esclarece-se que esse valor foi apurado 

tendo em conta a eliminação da assimetria e a redução do preço máximo para os 0,1114 

cêntimos de euro por minuto que entrou em vigor a 01.10.2013. Em detalhe, esclarece-se 

que este valor foi estimado tendo em conta: (i) a redução dos custos das chamadas 

originadas em redes móveis e terminadas na rede fixa (considerou-se, neste caso, que 

cerca de 33% dessa poupança seria passada para os consumidores finais); (ii) a 

eliminação da assimetria entre os preços de terminação praticados pelo GRUPO PT e 

pelos OPS, a qual terá tido um impacto direto nos consumidores finais tendo em 

consideração a obrigação a que a ex-PTC estava sujeita, no âmbito dos mercados 

retalhistas de banda estreita, de apenas diferenciar o preço das chamadas on-net e off-net 
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em função da diferença entre a terminação das chamadas na rede própria e na rede dos 

OPS; (iii) as poupanças de todos os operadores que prestam o serviço telefónico em local 

fixo decorrentes da redução do preço da terminação (considerou-se, neste caso, que cerca 

de 20% dessas poupanças seriam passadas para o consumidor final). 

Por último, relativamente à existência de preços de terminação distintos para chamadas 

com origem em países fora da UE, atentos os comentários apresentados por alguns 

operadores, a ANACOM reconhece que a regulação do caso específico dos preços das 

terminações com origem em países fora do EEE pode criar uma distorção maior do que a 

que procura resolver. 

Note-se que de acordo com a alínea a) do n.º 3 do artigo 8.º da Diretiva-Quadro, as ARN 

devem contribuir para o desenvolvimento do mercado interno, nomeadamente para a 

eliminação dos obstáculos ainda existentes à oferta de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas a nível europeu. Acresce que de acordo com a alínea b) do mesmo número do 

artigo 8.º, as ARN devem incentivar a criação e o desenvolvimento de redes 

transeuropeias, a interoperabilidade dos serviços pan-europeus e a conectividade extremo-

a-extremo. Adicionalmente, as ARN devem impor princípios regulatórios transparentes, 

não discriminatórios e proporcionais, garantindo que, em circunstâncias análogas, não haja 

discriminação no tratamento das empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas.  

As medidas regulatórias aprovadas pelas ARN devem assim apoiar o desenvolvimento do 

mercado interno, evitando que haja um tratamento desigual das empresas que se 

encontrem em circunstâncias semelhantes. 

No caso em apreço, não está em causa o desenvolvimento do mercado interno, nem 

empresas que estejam em condições equivalentes às empresas europeias. Desde logo, 

releva-se que no caso particular das terminações fixas a falta de harmonização das 

metodologias adotadas para a fixação dos preços praticados pelos operadores de fora do 

EEE, os quais maioritariamente não estão sujeitos a obrigações regulamentares ex-ante, 

incluindo obrigações de preços, como orientação para os custos, nomeadamente 

decorrente da aplicação da Recomendação relativa às terminações, nem a qualquer tipo 

de reciprocidade, coloca os operadores em causa em circunstâncias muito distintas dos 

operadores que estão em atividade no EEE, permitindo-lhes uma total liberdade na fixação 

de preços de terminação, que frequentemente representam valores muitas vezes 

superiores aos preços máximos fixados para vigorar no EEE. 
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Sem prejuízo das distorções de concorrência identificadas nos mercados grossistas de 

terminação de chamadas em local fixo, relativas a recusa (ou atrasos) de negociação e ou 

acesso, bem como a nível de preços excessivos, o impacto destas distorções é 

particularmente relevante por afetar os mercados retalhistas a jusante, onde o operador 

procura reforçar a sua posição alavancando o poder de mercado que possui a nível 

grossista. No caso específico das terminações cobradas por operadores fora do EEE não 

estão em causa os mesmos mercados retalhistas, já que operadores nacionais e 

extracomunitários operam em mercados diferentes, pelo que a jusante não concorrem 

diretamente entre si. 

Acresce que existindo preços de terminação assimétricos, sendo muito mais elevados os 

praticados por operadores extracomunitários, essa assimetria de preços será também em 

última instância prejudicial para os consumidores dos países comunitários, dado que 

poderão ver refletidos nos seus preços de retalho o valor acrescido das tarifas de 

terminação grossista que os operadores nacionais terão que suportar para terminar as 

chamadas nos países fora do EEE, ao contrário do que acontecerá com os consumidores 

destes mesmos países que beneficiarão do efeito dos seus operadores irem pagar preços 

fixados no nível de LRIC “puro”. 

Note-se, neste âmbito, que o tráfego internacional para países fora da UE assume algum 

relevo, indicando um dos operadores que este corresponde a mais de 20% do total do 

tráfego internacional, sendo que os preços de terminação pagos pelos operadores 

nacionais a operadores de países fora do EEE são várias vezes superiores aos preços de 

terminação cobrados pelos operadores em atividade em Portugal, para além de que, pelo 

menos no que respeita a um dos principais operadores no mercado, o tráfego é 

desbalanceado em detrimento do operador nacional (o tráfego terminado nos operadores 

de fora do EEE é muito superior ao tráfego terminado no operador nacional). 

Por último, importa salientar que, nos termos da Diretiva-Quadro, encontrando-se também 

plasmado no art.º 5º da LCE, no exercício das suas competências, o regulador deverá 

contribuir para o desenvolvimento do mercado interno da UE e defender os interesses dos 

cidadãos nacionais. Acresce, ainda, que um dos objetivos da Recomendação relativa às 

Terminações consiste em eliminar os entraves ao comércio ao mercado interno, 

concretizando o Tratado que institui a Comunidade Europeia, pelo que a ANACOM entende 

que a Recomendação é aplicável apenas à terminação de chamadas originadas no espaço 

europeu, mas não o é necessariamente em relação às chamadas originadas fora da UE, 

sendo que a sua não aplicação não coloca em causa o esforço de consolidação do 
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mercado interna. Note-se a este respeito a posição da CE expressa nos seus comentários 

à notificação da República Checa15 que decidiu excluir da obrigação de controlo de preços 

as chamadas originadas fora do EEE e terminadas no seu país: “The Commission notes 

that the price control remedy applies, in principle, only to those wholesale fixed termination 

services, which are related to calls originated in countries belonging to the European 

Economic Area (EEA)” (com nota de rodapé no original na palavra “principle”). 

Neste contexto, e por se considerar que os objetivos subjacentes à intervenção regulatória 

a nível da concorrência e da garantia da defesa dos interesses dos consumidores não são 

prejudicados pelo facto de não serem regulados os preços a praticar nas chamadas 

terminadas em operadores em atividade em Portugal provenientes de operadores de fora 

do EEE, a ANACOM entende, dado que ademais esta não teria qualquer impacto nos 

preços da terminação fixa nesses países, que a obrigação de controlo de preços não 

deverá abranger as terminações de chamadas de operadores de fora do Espaço 

Económico Europeu. 

3.2.5. Separação de contas e contabilização de custos quanto a atividades 

específicas relacionadas com o acesso e/ou interligação (art.º 71.º e 74º da 

LCE)  

a) Sentido provável de decisão 

“No que respeita à PTC, conclui-se que as obrigações de separação de contas e de 

contabilização de custos no âmbito do mercado grossista de terminação deverão ser 

mantidas por forma a garantir a necessária monitorização de outras obrigações 

relacionadas impostas neste mercado. 

O ICP-ANACOM, à semelhança da grande maioria de outras ARNs, não considera 

justificável nem proporcional a aplicação das obrigações supracitadas aos OPS que 

operam no mercado de terminação de chamadas em redes telefónicas públicas individuais 

num local fixo.” 

                                                           

15 Decisão da Comissão relativa ao caso CZ/2014/1581 (https://circabc.europa.eu/sd/a/63a12efc-b25e-4569-
85eb-24ed4adc3ebc/CZ-2014-1581%20ADOPTED_EN.pdf). 

https://circabc.europa.eu/sd/a/63a12efc-b25e-4569-85eb-24ed4adc3ebc/CZ-2014-1581%20ADOPTED_EN.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/63a12efc-b25e-4569-85eb-24ed4adc3ebc/CZ-2014-1581%20ADOPTED_EN.pdf
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b) Respostas recebidas  

GRUPO PT 

O GRUPO PT entende que a obrigação de separação de contas e contabilização de custos 

deve ser suprimida, considerando que a sua aplicação unicamente à PTC (atualmente 

MEO) não tem justificação e é ilegal, pelo que espera a revisão desta matéria na 

deliberação final. 

Para sustentar este entendimento refere que calibração do modelo de custeio LRIC “puro” 

é efetuada “(…) com base em dados operacionais e contabilísticos e não, 

necessariamente, com base em elementos do sistema de contabilidade analítica da PTC”. 

Acresce que estranha a possibilidade dos dados do seu Sistema de Contabilidade Analítica 

(SCA) serem utilizados para futuras atualizações do modelo LRIC “puro”, uma vez que 

conceptualmente e metodologicamente o apuramento do custo do serviço de terminação 

de chamadas vocais em redes individuais são totalmente distintos nos dois modelos, até 

porque, segundo este grupo, pelo facto de o SCA ser um modelo FAC, a não imposição 

destas obrigações nunca permitiria à PTC (atualmente MEO) deixar de contabilizar os 

custos de terminação no seu modelo.    

A este respeito, releva ainda que mesmo que não sejam impostas obrigações de separação 

e contabilização de custos, a ANACOM pode solicitar, a qualquer momento e a qualquer 

operador, informação contabilística que considere relevante para a atualização do modelo 

LRIC “puro”. 

O GRUPO PT também defende que a imposição assimétrica de obrigações, em particular 

por discriminação indevida relativamente à PTC (atualmente MEO), constitui uma violação 

do artigo 55.º n.º 3 da LCE.  

A este respeito, reitera que os fundamentos apresentados pela ANACOM para impor esta 

obrigação à PTC (atualmente MEO) também são aplicáveis aos restantes operadores, em 

concreto menciona os argumentos relativos à escala e à integração vertical de operações, 

que considera serem aplicáveis a outros operadores.  

Adicionalmente, refere que de acordo com o SPD a principal justificação para impor esta 

obrigação é assegurar o cumprimento da obrigação de não discriminação, tendo a 

imposição de obrigação de não discriminação sido alargada aos OPS, entende o GRUPO 

PT que o argumento que se invocava no SPD 2013 se desmorona.  
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Relativamente a este último ponto, o GRUPO PT assinala um lapso que identifica no SPD, 

num parágrafo que a ANACOM considera não ser justificável a imposição dessas medidas 

aos OPS uma vez que a estes não foi imposta a obrigação de não discriminação. 

Sobre a imposição de obrigação aos restantes OPS, o GRUPO PT expressa ainda não ser 

verdade que nenhum OPS esteja sujeito no âmbito de outros mercados relevantes a uma 

obrigação de separação de contas e contabilização de custos, como se faz referência no 

SPD, mencionado o exemplo da VODAFONE e da NOS no mercado de terminação de 

chamadas em redes móveis.  

c) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entendeu no SPD que a manutenção da obrigação de transparência e de não 

discriminação ao GRUPO PT poderia exigir a imposição de obrigações de reporte de 

informação financeira de forma a que se pudesse monitorar o correto cumprimento dessas 

obrigações. Aliada a essa necessidade, o facto de a MEO (ex-PTC) já se encontrar sujeita 

a uma obrigação de contabilização de custos e a separação de contas, constituía também 

um fator adicional que suportava a manutenção das referidas obrigações. 

Referiu-se também que a eventual supressão dessas obrigações poderia impedir a 

identificação de forma clara dos custos afetos aos diversos serviços regulados e a 

verificação da sua coerência global, sendo ainda relevantes no âmbito da calibração do 

modelo de terminações fixas, atento também o peso da MEO (ex-PTC) e o volume de 

tráfego terminado na sua rede. 

Entendeu-se ainda não ser razoável, nem proporcional, impor essas obrigações aos 

restantes operadores, designadamente porque a sua dimensão e peso não é comparável 

ao da MEO, dado que tais obrigações resultariam numa sobrecarga excessiva, tendo por 

lapso sido referido que estes operadores não estavam sujeitos à obrigação de não 

discriminação e que nenhum deles estaria sujeito a obrigações equivalentes, ainda que 

noutros mercados. 

Concluiu-se em todo o caso que, no âmbito de futuras atualizações do modelo de custeio 

das terminações fixas, poderia ser necessário solicitar alguma informação sobre custos 

aos operadores com PMS no mercado, independentemente de estarem ou não sujeitos às 

obrigações de separação de contas e de contabilização de custos, devendo estes prestar 

a informação requerida, na medida em que esta esteja disponível. 
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O GRUPO PT foi a única entidade a pronunciar-se especificamente sobre esta obrigação. 

Atentos os comentários recebidos, designadamente relativos ao posicionamento do 

GRUPO PT face aos restantes operadores, reconhecendo-se, como aliás já referido, que 

apesar de ainda manter uma posição de destaque no mercado, a MEO tem vindo a perder 

alguma preponderância, e sobretudo tendo presente que uma das obrigações essenciais 

impostas nestes mercados é uma obrigação de controlo de preços que passou a ser 

concretizada com base num modelo de custeio do tipo bottom-up, e suportando-se em 

custos correntes, enquanto que o sistema de contabilidade analítica da MEO se baseia em 

custos históricos, a ANACOM considera que deve alterar o seu entendimento em relação 

à imposição destas obrigações à MEO. 

A ANACOM reconhece assim que a manutenção da obrigação de separação de contas e 

de contabilização de custos perde no contexto atual, com a aplicação de preços de 

terminação por via da utilização de um modelo LRIC “puro”, a relevância que teve no 

passado. 

Em paralelo, salienta-se que decorrente do referido no SPD, já foi relevada a possibilidade 

de ser solicitada informação a todos os operadores com PMS, designadamente para efeitos 

de futuras atualizações do modelo de terminação e em particular para a sua calibração. 

Neste contexto, reconhecendo-se que efetivamente os dados obtidos no sistema de 

contabilidade analítica da MEO não são absolutamente essenciais para o modelo, até 

porque são apurados por referência a tipos de custos distintos, entende-se que a haver 

necessidade de obter informação da MEO para esse efeito, essa necessidade poderá ser 

satisfeita de forma equivalente à imposta aos restantes operadores, ou seja não obstante 

deixe de existir uma obrigação de separação de contas e de contabilização de custos, a 

ANACOM poderá, nomeadamente no contexto de futuras atualizações do modelo de 

custeio, vir a solicitar informações de custeio, e outras que possam ser necessárias, quer 

à MEO, quer aos restantes operadores. 

Nota-se que se considera que a supressão destas obrigações não põe em causa o modelo 

de custeio, que presentemente já se encontra concluído, nem futuras atualizações, sendo 

em todo o caso do interesse dos operadores que o modelo reflita da melhor forma eventuais 

especificidades a nível nacional, pelo que se entende que estes terão incentivos, e em 

particular a MEO que já tem um sistema de custeio implementado, para no futuro prestarem 

as informações que vierem a ser solicitados neste contexto. 
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Adicionalmente, salienta-se que a MEO continua a manter a obrigação de separação de 

contas e contabilização de custos pelo menos no âmbito do mercado de originação, pelo 

que continua a necessitar de manter o sistema de contabilização de custos e a separação 

de contas.  

Releva-se ainda que esta alteração não tem qualquer impacto sobre os restantes 

operadores nestes mercados, tendo presente que as suas obrigações não se alteram, ou 

seja continuam a não ter uma obrigação de separação de contas e de contabilização de 

custos, mantendo-se no entanto a possibilidade de poderem vir a ser solicitados para 

prestarem informações no âmbito de futuras atualizações do modelo de custeio. 

Face ao exposto, atendendo a que já não é essencial que a MEO transmita à ANACOM 

informação de custeio no âmbito destes mercados, entende-se que não há justificação para 

a manutenção da obrigação de separação de contas e contabilização de custo imposta à 

MEO, nem é proporcional essa manutenção, pelo que as obrigações em causa serão 

suprimidas. 

4.  OUTROS ASSUNTOS FOCADOS PELOS OPERADORES 

a) Respostas recebidas 16 

G9SA 

A G9SA entende que a ANACOM deveria eliminar a assimetria entre a terminação fixa e a 

móvel, que já reconheceu em outros momentos ser grave, dadas as semelhanças 

tecnológicas e as diferenças de escala entre os operadores móveis e os operadores 

apenas fixos, e não, como este operador entende estar a ser feito, agravá-la, assegurando 

dessa forma as vantagens competitivas e rendas excessivas aos operadores de rede 

móvel.  

Entende ainda, que o SPD deve ser revisto no sentido de obrigar os operadores móveis a 

negociarem acordos que permitam a entrada de MVNOs eficientes, tanto na modalidade 

light como full, pois consideram que os MNOs, conscientes da falta de competitividade dos 

operadores fixos se têm vindo a opor a entradas eficientes de MVNOs. Neste âmbito, refere 

que a inexistência de MVNOs, situação que indica não possuir paralelo nos outros países 

europeus onde são anunciados preços baixos de terminação, vem acentuar os 

                                                           

16 De notar que as pronúncias dos operadores são anteriores ao SPD de 16.04.2015 relativo à terminação de 
chamadas nas redes móveis e à respetiva decisão, de 06.08.2015.  
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desequilíbrios concorrenciais entre os operadores fixos e os móveis. Propõe ainda que a 

PTC seja vista como um único operador, tal como a NOS e não como dois operadores 

distintos, pois, alega, que desta forma a PTC tem cobrado indevidamente serviços de 

trânsito, criando, ao aumentar a complexidade e a burocracia associada à interligação, 

barreiras à entrada de novos operadores. 

Adicionalmente, este operador critica a atuação do regulador no âmbito mercados 4 e 5 

(da Recomendação 2007/879/CE) referindo que há muito a CE aguarda pela iminente 

notificação desses mercados. Refere também que no mercado de originação a ANACOM 

não estará a ter em devida atenção o alerta da CE para a eventual necessidade de 

regulação de modo a evitar preços elevados nos serviços de valor acrescentado, ao que a 

G9SA chama, neste contexto, particular atenção para a importância dos serviços de tarifa 

única. Sobre ambas as questões enunciadas, este operador conclui que a ação da 

ANACOM ignora o superior interesse dos consumidores portugueses e as recomendações 

da CE. 

ONI e CABOVISÃO 

A ONI e a CABOVISÃO, salientando o facto da maioria do tráfego de voz originado em 

Portugal ser destinado às redes móveis, referem que o regulador assiste impávido ao 

acentuar dos desequilíbrios concorrenciais entre os operadores fixos e móveis e 

consideram que o presente SPD acentua ainda mais as distorções competitivas entre 

estes, contribuindo significativamente para a degradação dos operadores fixos e a sua 

eventual eliminação do mercado e não compreendem como podem os operadores móveis 

nacionais ser autorizados a praticar tarifas distantes da melhor prática europeia quando se 

pretende que a terminação fixa passe a ser o segundo melhor preço europeu. Neste 

contexto, consideram essencial que o regulador reveja as tarifas de terminação móvel e 

observam que seria expectável que os operadores móveis tivessem economias de escala 

que levassem a níveis de eficiência superiores aos dos operadores fixos e logo a tarifas de 

terminação mais baixas e aproximadas da terminação fixa. 

Estes dois operadores realçam ainda a propósito da assimetria fixo/móvel, que esta é ainda 

mais gravosa por não poder ser colmatada através do estabelecimento de operações 

móveis virtuais, na medida em que estas operações não estão sujeitas a regulação e ficam 

dependentes da negociação comercial. Notam que os MNOs (Operadores de rede móvel) 

têm recusado, perante a passividade dos reguladores, de forma construtiva, a entrada 

eficiente de MVNOs, o que, para além de estar em clara violação das obrigações 
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decorrentes do Regulamento n.º 560-A/2011 da ANACOM, não permite um nível de 

concorrência adequada nos mercados de retalho.  

A ONI e a CABOVISÃO consideram que o mercado de originação de chamadas em redes 

móveis deveria ser regulado e salientam ainda que as experiências dos MVNOs em 

Portugal se caracterizaram por histórias de insucesso e têm sido dirigidas a nichos de 

mercado específicos, sem que tenha havido um MVNO que se dedicasse ao segmento 

empresarial para o qual a componente móvel é essencial. 

b) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM nota que relativamente às questões específicas levantadas pela G9SA 

relativas aos mercados 4 e 5, o mercado de originação e as dificuldades associadas aos 

processos de negociação para a entrada de MVNOs, por não serem o objeto do SPD em 

análise também não serão objeto de resposta no presente relatório.  

Em todo o caso, releva-se que no caso particular das originações móveis para serviços 

especiais a ANACOM reconhecendo os problemas de concorrência existentes neste 

mercado e face às limitações à intervenção nesta matéria, por não se tratar de um mercado 

suscetível de regulação ex-ante, entendeu submeter no princípio de 2010 o assunto para 

apreciação da AdC. Releva-se ainda a este respeito que não há qualquer alerta da CE 

sobre a necessidade de intervir na regulação das originações para serviços especiais, pelo 

contrário a CE tem vindo a assumir uma posição de discordância face a essa regulação, 

razão pela qual não incluiu esse mercado na lista de mercados relevantes suscetíveis de 

estarem sujeitos a regulação ex-ante, pese embora o BEREC tenha assumido a posição 

de que a concorrência nos serviços de originação para serviços de valor acrescentado 

pode ser insuficiente. 

Em relação aos comentários sobre os mercados móveis, em particular sobre o serviço 

grossista de terminação de chamadas nas redes móveis, a ANACOM reitera a sua posição 

manifestada aquando do SPD 2013 de que não se justifica adotar medidas com vista a 

promover um cenário de convergência entre as terminações fixas e móveis, por entender 

que as diferenças que se registam após a fixação dos preços ao nível de um operador 

eficiente não irão potenciar as distorções entre os dois mercados, pois decorrem dos custos 

incrementais de longo prazo associados à prestação do serviço de terminação em cada 

um dos tipos de redes. Acresce que, ao contrário das alegações da G9SA, a diferença 

entre o preço das terminações fixas e das terminações móveis não se tem acentuado. Em 

termos absolutos, essa diferença é atualmente muito reduzida, assim, por exemplo, 
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enquanto em 2007 a diferença entre os preços de terminação fixa e móvel era superior a 

10 cêntimos de euros por minuto, no final de 2010 essa diferença era superior a 4 cêntimos 

de euros, e presentemente essa diferença é inferior a 1 cêntimo de euro por minuto, 

atendendo à redução do preço entretanto adotada com a decisão relativa aos mercados 

grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais, de 06.08.2015, 

que fixou o preço máximo do serviço grossista de terminação de chamadas de voz em 0,83 

cêntimos de euro por minuto. 

Sobre a proposta da G9SA de que a ex-PTC e a ex-MEO (rede móvel) sejam vistas como 

um único operador, a ANACOM nota que a análise de mercado efetuada no SPD em 

apreço tem em consideração o facto de ambas integrarem o mesmo grupo económico. De 

relevar, no entanto, que entretanto as empresas em questão passaram a constituir uma 

única empresa na sequência de uma fusão por incorporação.  

Note-se ainda adicionalmente, que o mercado de trânsito na rede telefónica pública fixa, 

referido em particular pela G9SA para justificar o seu pedido, foi já considerado pela 

ANACOM como um mercado concorrencial. 

No que respeita às questões suscitadas relativamente aos MVNO, pela G9SA e pela ONI 

e CABOVISÃO, sem prejuízo de esta não ser a sede adequada para a sua discussão, 

esclarece-se que as obrigações impostas no âmbito do Leilão para a atribuição de direitos 

de utilização de frequências nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

2,1 GHz e 2,6 GHz relativamente ao acesso à rede não estavam ainda a vigorar na sua 

totalidade no momento da pronúncia dos operadores, tendo a ANACOM aprovado 

recentemente, por deliberação de 10.03.2016, o fim das restrições existentes na faixa de 

frequências dos 800 MHz, conforme disposto no n.º 8 do artigo 34.º e na alínea a) do n.º 8 

do artigo 35.º do Regulamento do Leilão Multifaixa.  

5. CONCLUSÃO 

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito do procedimento de consulta pública e 

de audiência prévia dos interessados e da análise desses contributos, a ANACOM 

considera que devem ser alteradas algumas das disposições constantes do SPD 

originalmente colocado em consulta pública e audiência prévia dos interessados, sendo 

que o teor das alterações justifica a preparação de um novo SPD sobre a matéria, o qual 

será novamente submetido à apreciação pelo mercado. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1102165
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Para além da atualização de diversas referências e inclusão de novos dados relativos ao 

mercado retalhista e grossista, bem como da inclusão de referências ao anterior 

procedimento de audiência prévia e de consulta pública, relevam-se as seguintes 

modificações: 

o No capítulo 4., relativo à análise de PMS, inclusão de uma referência sobre 

a consideração das obrigações impostas nestes mercados como referência 

adequada para eventuais decisões a adotar ao abrigo do procedimento de 

resolução administrativa de litígios previsto nos artigos 10.º a 12.º da LCE, 

nomeadamente em relação à disponibilização do serviço grossista de 

terminação de chamadas de voz, envolvendo prestadores que tenham 

iniciado a atividade após a aprovação da decisão relativa a estes mercados; 

o No capítulo 5.3.1., relativo à obrigação de dar resposta aos pedidos 

razoáveis de acesso, a proposta de arquitetura de interligação em IP deve 

ser apresentada pela MEO no prazo de 4 meses após a publicação da 

decisão final relativa a estes mercados; 

o No mesmo capítulo 5.3.1., é estabelecida a realização de uma reunião com 

todos os operadores com PMS, no prazo de 2 meses após a publicação da 

decisão sobre estes mercados, na qual a MEO deverá apresentar as linhas 

gerais do que pretende que venha a ser a proposta de arquitetura de 

interligação em IP, dando possibilidade aos operadores alternativos de 

apresentar as suas sugestões e preocupações; 

o No capítulo 5.3.2., relativo à obrigação de não discriminação, é excluída da 

obrigação a terminação de chamadas originadas fora do EEE; 

o No capítulo 5.3.3., relativo à obrigação de transparência, as obrigações de 

disponibilização de preços, de configuração da rede, localização dos PGI e 

estrutura tarifária, abrangem a prestação do serviço de terminação de 

chamadas em local fixo independentemente de se suportar na rede fixa ou 

na rede móvel – homezone; 

o No capítulo 5.3.3., relativo à mesma obrigação, a terminação de chamadas 

originadas fora do EEE é excluída da obrigação de publicação dos preços 

de terminação; 
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o No capítulo 5.3.4.5, relativo aos preços a aplicar no âmbito da obrigação de 

controlo de preços, determina-se que preço máximo do serviço grossista de 

terminação em local fixo é fixado com base nos resultados do modelo de 

custeio LRIC “puro”, para 2016 e 2017, a preços de 2012, atualizados pelos 

dados da inflação (existentes e previstos) conforme referido no relatório 

sobre o modelo de custeio de terminação fixa, devendo o valor para 2016 

entrar em vigor dez dias úteis após a aprovação da decisão final referente 

ao presente processo, e para 2017, a partir de 1 de outubro desse ano; 

o No capítulo 5.3.4.5., sobre a mesma obrigação, é determinada a 

possibilidade de interligação com a MEO (para entrega de tráfego destinado 

a qualquer cliente do operador) num menor número de pontos de 

interligação (interligação TDM), a pedido do interessado e num prazo 

máximo de 3 meses; 

o No mesmo capítulo é determinada a equiparação em termos de preços dos 

níveis de interligação local e de trânsito duplo, sendo-lhes aplicado o preço 

máximo correspondente ao que resulta do modelo de custeio LRIC “puro”; 

o Ainda no mesmo capítulo, é determinado que o preço da interligação de 

trânsito duplo deve ser sujeito a negociação, sendo que na ausência de 

acordo e até que seja disponibilizada uma interligação IP que viabilize a 

entrega da totalidade desse tráfego por essa via, não deverá ultrapassar o 

nível de preço atualmente praticado; 

o No capítulo 5.3.4.6. relativo à terminação de chamadas originadas fora do 

EEE, é determinada a exclusão destas chamadas da obrigação de controlo 

de preços; 

o No capítulo 5.3.5., relativo à obrigação de separação de contas e 

contabilização de custos, é determinada a supressão das obrigações em 

causa sobre a MEO. 
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Anexo I 

Lista de acrónimos e abreviaturas 

ARN Autoridade Reguladora Nacional 

CPA Código do Procedimento Administrativo 

EM Estados-Membros 

GSM Sistema Global para comunicações móveis 

IP Protocolo Internet 

IpC Interligação por Capacidade 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

LRIC Long Run Incremental Costs 

MNO Operadores de rede móvel 

MVNO Operadores móveis virtuais 

OPS Outros Prestadores de Serviços 

ORCA Oferta de Referência de Circuitos Alugados 

ORI Oferta de Referência de Interligação 

OTT Over The Top 

PGI Ponto geográfico de interligação 

PMS Poder de Mercado Significativo 

RNG Redes de Nova Geração 
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SCA Sistema de Contabilidade Analítica 

STF Serviço Telefónico em local Fixo 

SU Serviço Universal 

TDM Time Division Multiplexing 

UMTS Sistema de comunicações móveis de 3ª geração 

VOIP Voz sobre o protocolo Internet 
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Anexo II 

Lista de operadores  

AR TELECOM AR Telecom – Acessos e Rede de Telecomunicações, S. A. 

CABOVISÃO Cabovisão - Televisão por Cabo, S. A. 

G9SA G9SA – Telecomunicações, S.A. 

GRUPO PT Grupo Portugal Telecom, em representação da Portugal Telecom 

SGPS, S.A., PT Comunicações S.A. e MEO – Serviços de 

Comunicações Multimédia, S.A. 

MEO MEO – Serviços de Comunicações Multimédia, S.A. 

ONITELECOM OniTelecom – Infocomunicações, S. A. 

NOS NOS Comunicações, S.A. e as suas participadas NOS Açores 

Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações S.A.. 

PTC PT Comunicações, S. A. 
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Anexo III 

Lista de outras entidades/organizações 

AdC Autoridade de Concorrência 

BEREC Body of European Regulators for Electronic Communications 

CE Comissão Europeia 

DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

EEE Espaço Económico Europeu 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

UE União Europeia 

  

  

  

 


