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1 Enquadramento 

A Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE)1, atribui à Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) competências para definir e analisar os mercados relevantes2, declarar empresas 

com poder de mercado significativo (PMS) e determinar as medidas adequadas às empresas 

que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas3 em conformidade com os 

princípios do direito da concorrência. 

Na sequência do Sentido Provável de Decisão (SPD) sobre a definição e análise dos 

mercados grossistas de terminação de chamadas em redes telefónicas públicas individuais 

num local fixo, foram identificados com Poder de Mercado Significativo (PMS) todos os 

operadores de rede fixa que atuam nos mercados em causa. 

Este SPD, elenca as obrigações a impor nos referidos mercados, de entre as quais realça-se 

a obrigação de controlo de preços, a qual refere a necessidade de adotar preços de 

terminação fixados com base nos custos obtidos pela aplicação de modelo de custeio LRIC 

“puro”, entendendo-se que a metodologia em causa é adequada à realidade nacional, 

atendendo nomeadamente a que na perspetiva da eficiência estática, implica a menor 

distorção sobre os preços de retalho e, na perspetiva da eficiência dinâmica, contribui para 

proporcionar melhores condições concorrenciais nos mercados retalhistas a jusante entre 

operadores com quotas de mercado diferentes, assim como para aumentar o bem-estar dos 

consumidores. 

É importante notar que a ANACOM, no decurso do desenvolvimento deste modelo, fomentou 

o debate e a interação das partes envolvidas, destacando-se que no decorrer de uma consulta 

pública, realizada entre 28/11/2013 e 15/01/2014, sobre a definição metodológica do modelo 

a implementar (doravante “Consulta Metodológica”) foi realizada uma sessão de trabalho 

informal, contando esta com a presença do consultor, aberta à generalidade da indústria de 

modo a recolherem-se opiniões e observações sobre aspetos relevantes do modelo em causa 

                                                
1 Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 51/2011, de 13 de setembro, com as alterações 
decorrentes da Lei nº 10/2013, de 28 de janeiro, da Lei nº 42/2013, de 3 de julho, do Decreto-Lei nº 35/2014, de 7 de março, da 
Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro e da Lei nº 127/2015, de 3 de setembro 
2 Art.º 56º da LCE 
3 Art.º 18º da LCE 



 

 

Relatório da consulta pública sobre Mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes fixas 

individuais - modelo de custeio de terminação fixa. 

– VERSÃO PÚBLICA – 
2 

 

que permitissem, assim, uma opção mais informada sobre alguns aspetos cruciais do modelo 

em desenvolvimento.  

Concluído o desenvolvimento do modelo e, considerando os contributos recebidos das 

diversas entidades interessadas na referida Consulta Metodológica, a ANACOM colocou o 

sentido provável de decisão (SPD) a consulta pública, entre 14.07.2014 e 05.09.2014, tendo-

se recebido, no prazo estabelecido, contributos de diversas entidades, cujas posições são 

resumidas no capítulo seguinte.  

2 Contributos recebidos 

Neste capítulo é apresentada uma síntese dos contributos recebidos pela ANACOM no 

âmbito do SPD relativo à obrigação de controlo de preços no Mercado 34 bem como a sua 

análise por parte desta Autoridade, o que não dispensa a leitura, quer do documento de 

consulta pública, quer dos contributos recebidos.  

Responderam a esta consulta sete entidades, todas recebidas no prazo estabelecido: 

 Ar Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (doravante Ar Telecom); 

 Cabovisão -Televisão por Cabo, S.A. e Onitelecom – Infocomunicações, S.A. 

(doravante Cabovisão/Onitelecom); 

 DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (doravante DECO); 

 G9Telecom, S.A. (doravante G9Telecom); 

 NOS Comunicações S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira 

Comunicações, S.A. (doravante NOS); 

 PT abarcando as empresas PT Portugal, SGPS, PT Comunicações, S.A. (PTC) e 

MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (doravante MEO); 

 Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (doravante Vodafone). 

                                                
4 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, 
razão pela qual no âmbito do presente relatório são feitas referência aos mercados segundo a designação prevista 
nessa Recomendação (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:pt:PDF). 

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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2.1 Posições na generalidade 

A Cabovisão/Onitelecom considera que o modelo de custeio objeto de consulta manteve 

praticamente inalterados os pressupostos que constavam da consulta pública relativa à 

definição de conceitos e abordagem metodológica concluída em janeiro deste ano, tendo sido 

apenas introduzidas as alterações seguintes: 

 Todos os geótipos fora da Grande Lisboa e do Grande Porto passam a ter como 

escala mínima eficiente 50%. Na versão inicial previa-se uma escala mínima de 100% 

para o geótipo 3, correspondente a Portugal Continental, fora da Grande Lisboa e 

Grande Porto, onde não existiam redes de cabo 

 A obtenção da escala mínima eficiente no geótipo 3 passa a ser de cinco anos, em 

vez de quatro como inicialmente considerado 

Segundo a Cabovisão/Onitelecom estas alterações não endereçam adequadamente as 

preocupações assinaladas pela Cabovisão e pela Onitelecom na sua posição conjunta 

apresentada na consulta relativa à abordagem metodológica. Essas preocupações centram-

se fundamentalmente no facto de o operador ideal modelado ter níveis de eficiência muito 

superiores aos que são possíveis de atingir pelos operadores fixos com menores quotas de 

mercado, levando a que a aplicação imediata da tarifa de terminação fixa resultante do 

modelo impacte muito negativamente nas condições económicas de operação desses 

operadores. 

Para a Cabovisão/Onitelecom o modelo incorpora os seguintes aspetos menos eficientes 

para se aproximar da realidade: 

 Tecnologias de acesso em cobre com migração progressiva para fibra ótica 

 Rede de transmissão com um mix de SDH e Ethernet 

 Interligação TDM com migração progressiva para interligação IP 

 Dados históricos de tráfego 

A Cabovisão/Onitelecom alega que alguns dos pressupostos são claramente irrealistas se 

tivermos em consideração a realidade atual e o histórico do mercado de comunicações 

eletrónicas nacional, referindo-se especificamente às escalas mínimas eficientes de: 

i) 33% para o geótipo 1 (Grande Lisboa e Grande Porto) ao fim de quatro anos; 
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ii) 50% no restante território nacional ao fim de quatro anos (geótipos 2 e 4) ou de cinco 

anos (geótipo 3). 

Ao supra referido, a Cabovisão/Onitelecom acrescenta ainda que o modelo foi calibrado, do 

ponto de vista económico, por comparação com os dados do Grupo PT, o qual é o operador 

nacional com dimensão mais próxima da do operador ideal modelizado. 

Segundo a Cabovisão/Onitelecom o segundo maior operador nem é originalmente um 

operador criado em alternativa ao incumbente, nem atingiu a atual dimensão por crescimento 

orgânico em competição pura com o incumbente. Os restantes operadores alternativos, os 

quais realmente foram criados originalmente em alternativa ao Grupo PT, mantêm dimensões 

muito reduzidas, sendo que a maioria apresenta quotas de mercado estagnadas ou em 

declínio. Apesar da dimensão reduzida dos operadores alternativos, alguns destes 

operadores disponibilizam serviços a nível nacional e tiveram de realizar investimentos 

significativos para assegurar essa cobertura, nomeadamente a nível de construção e upgrade 

constante de uma rede de cabo DOCSIS 3.0 ou de co-instalação em centrais PT e circuitos 

de interligação com todos os restantes operadores, sendo que o retorno desses investimentos 

ainda não se concretizou e os planos de negócios subjacentes já foram e ainda serão mais 

negativamente impactados pelas reduções bruscas das tarifas de terminação fixa. 

A Cabovisão/Onitelecom refere ainda que [IIC] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[FIC] 
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Face ao exposto, a Cabovisão/Onitelecom considera que resulta claro que as condições de 

concorrência do mercado nacional não têm sido as adequadas ao crescimento de operações 

realmente alternativas ao incumbente e as reduções já ocorridas e agora propostas para a 

tarifa de terminação fixa têm um impacto significativo num negócio (voz fixa) que tem 

elevados custos e baixo valor económico. Em resultado disso, não é possível aos operadores 

alternativos mais pequenos atingirem escalas que lhe permitam eficiências próximas das 

resultantes de um modelo ideal, mesmo que este inclua alguns aspetos de aproximação à 

realidade nacional, como acima enumerado. 

A Cabovisão/Onitelecom afirma não concordar com a opinião da ANACOM segundo a qual 

os operadores alternativos tiveram condições que lhes permitiram atingir uma escala eficiente 

mais rapidamente, pelo que não se justificaria manter uma assimetria de tarifas de terminação 

praticadas por estes e pelo incumbente. 

Assim, e pelo exposto, a Cabovisão/Onitelecom considera que deve o SPD (e subjacente 

modelo de custeio) ser revisto, por ilegal e restritivo da concorrência sendo que no mínimo – 

e sem conceder quanto à ilegalidade do SPD e do modelo de custeio subjacente - deverá ser 

estabelecido um “glide path” para as tarifas de terminação fixa a praticar pelos operadores 

com quotas de mercado de tráfego originado abaixo de 10%, para que possam incorporar, 

progressivamente, os impactos resultantes da redução muito relevante da tarifa de 

terminação fixa. A Cabovisão/Onitelecom refere também que foi aplicado um “glide path” no 

caso da redução das tarifas de terminação em redes móveis, pelo que não compreende que 

o mesmo não seja feito em relação às tarifas de terminação fixa, especialmente se considerar-

se que os operadores exclusivamente fixos têm problemas sérios de competitividade face aos 

operadores móveis. 

Comentário ANACOM 

Relativamente às preocupações manifestadas sobre os pressupostos que constavam na 

consulta pública, relativa à definição de conceitos e abordagem metodológica, releva-se que 

todas as respostas foram tidas em consideração e, sempre que julgado apropriado, levaram 

a alterações concetuais do modelo, algumas das quais elencadas na resposta da 

Cabovisão/Onitelecom. É importante notar que no presente exercício a ANACOM deve ter 

em conta as preocupações expostas pelas entidades diretamente afetadas pela regulação 

dos preços de terminação fixa (preocupações essas não raras vezes antagónicas entre si) 
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mas deve também atender à necessidade permanente de encontrar as soluções que melhor 

sirvam os objetivos de promoção da concorrência e de proteção dos consumidores. 

Por outro lado, sendo verdade que a redução dos preços de terminação fixa afeta 

negativamente as receitas de todos os operadores designados com PMS no mercado 3, é 

também verdade que os custos que esses mesmos operadores terão que suportar para 

terminar o seu tráfego em redes de terceiros virão diminuídos no mesmo montante por 

unidade de tráfego. Esta evidência é adicionalmente reforçada pelo facto de várias outras 

ARNs estarem focadas em processos similares que resultem em reduções dos preços do 

serviço de terminação fixa e móvel, cujos benefícios foram e continuarão a ser sentidos pelos 

operadores que adquirem esses serviços. 

Sobre a questão dos níveis de eficiência incorporados no modelo desenvolvido e a alegada 

impossibilidade de um operador de menor dimensão atingir esses níveis de eficiência, a 

ANACOM salienta que o modelo desenvolvido assenta na consideração de um operador 

hipotético com determinadas características, nomeadamente cobertura nacional, 

reconhecendo que os operadores de menor dimensão têm normalmente opção de escolha 

por áreas mais rentáveis. Por outro lado, dado que o custo LRIC “puro” é apurado pela 

diferença entre os custos de dois operadores hipotéticos, um prestando a totalidade de 

serviços e outro prestando a totalidade de serviços com exceção do serviço de terminação 

fixa, o apuramento do resultado do modelo torna-se menos sensível à questão da escala do 

operador modelado pelo facto da grande maioria dos recursos necessários à operação do 

operador não serem incrementais ao serviço de terminação fixa. 

Relativamente à proposta de estabelecimento de um glidepath, para as tarifas de terminação 

fixa a praticar pelos operadores com quotas de mercado de tráfego originado abaixo de 10%, 

recorda-se que a simetria de preços já está atualmente em vigor, não tendo a ANACOM 

encontrado razões para alterar esta situação, sendo que adicionalmente é um dos conceitos-

chave do Enquadramento Regulatório da CE aplicável ao mercado em causa. Também a 

comparação com o processo de regulação de preços verificado no mercado de terminação 

móvel é deficiente porquanto, para além da questão da data de implementação já aludida, é 

importante notar que aquando da implementação do modelo LRIC “puro” nesses mercados, 

a obrigação de controlo de preços aplicada implicou uma redução de preços de 2,23 c€ por 

minuto (de 3,5 c€ para 1,27 c€), substancialmente mais expressiva do que a redução proposta 
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em sede de SPD de 0,0434 c€ (de 0,1114 c€ para 0,068 c€), tendo em termos absolutos 

então representado uma redução por minuto cerca de 51 vezes mais expressiva do que a 

redução nos preços de terminação fixa agora em causa. Foi justamente a expressão da 

redução do preço de terminação móvel que então justificou o gradualismo adotado, sendo 

que em qualquer caso os operadores também conhecem há muito o SPD com os valores 

nele previstos. 

A DECO no documento enviado não apresentou comentários específicos ao modelo de 

custeio em causa. 

A NOS, em termos gerais, concorda com a abordagem efetuada pelo regulador. Esta era, 

aliás, já a posição da NOS na consulta sobre a metodologia e pressupostos aplicáveis ao 

modelo, sendo que a versão final não difere, no essencial, do documento original. 

Segundo a NOS, havendo algum aspeto a nomear de menos positivo, será uma certa 

estranheza levantada pelo facto de o regulador ter relativizado os seus contributos no âmbito 

das metodologias para aferição do custo de capital, remetendo a sua conclusão para os 

resultados de consultas anteriores, sem avaliação dos eventuais méritos das considerações 

alternativas identificadas na sua resposta. Para a NOS, as preocupações levantadas por este 

aspeto tornam-se mais significativas quando, pela análise de sensibilidade dos diferentes 

parâmetros, se verifica que as variações na taxa de custo de capital têm um impacto 

significativo nos resultados finais do modelo. 

Comentário ANACOM 

Relativamente à estranheza sentida pela NOS, segundo a qual o regulador relativizou os seus 

contributos no âmbito das metodologias para aferição do custo de capital e não avaliou os 

eventuais méritos das considerações alternativas identificadas na sua resposta, a ANACOM 

considera que tal sentimento é de todo injustificado.  

Neste caso particular recorda-se que o SPD, que antecedeu este relatório, elencava uma 

série de comentários e propostas recebidas sobre o tema do custo de capital, nomeadamente 

avançadas pela NOS, que mereceram análise e resposta por parte desta Autoridade.  

Em concreto referiu-se no ponto 2.3.4.4 do SPD que se considerava a simulação de variações 

na taxa de custo de capital ao longo de 45 anos um exercício complexo e especulativo, 

argumentando-se que alguns dos parâmetros envolvidos no cálculo do custo de capital 
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seriam exógenos ao operador modelado pelo que a sua estimação a longo prazo implicaria 

um nível adicional de complexidade sem proporcionar, necessariamente, maior robustez aos 

resultados produzidos. 

Observando-se que existia informação recente sobre a taxa de custo de capital da MEO 

utilizada para efeitos regulatórios e apurada de acordo com uma metodologia discutida com 

a indústria e considerando também as semelhanças/diferenças entre a rede fixa da MEO e o 

operador modelado, a ANACOM entendeu que o valor do custo de capital da MEO 

representava uma estimativa apropriada para incorporar no modelo desenvolvido. 

2.2 Distorções competitivas entre operadores fixos e móveis 

A Ar Telecom na resposta a esta consulta pública pretende reforçar a sua posição no tocante 

à assimetria crescente entre terminação fixa e terminação móvel em desfavor da primeira e 

que a concretizar-se o SPD na forma atual, irá passar-se, em pouco mais de um ano, de um 

cenário em que a terminação móvel era menos de uma vez e meia superior à terminação fixa 

dos operadores alternativos para outro em que a terminação móvel será quase dezanove 

vezes o valor da terminação fixa.  

Acrescenta a Ar Telecom que tendo em conta o histórico de incentivos regulatórios de que 

as operações móveis têm beneficiado, as barreiras à entrada existentes neste mercado, a 

ausência de intervenção regulatória eficaz no acesso e originação e a preponderância no 

número de acessos e volume de tráfego dos operadores móveis, considera que é injustificável 

mais este cenário de agravamento de assimetrias. 

A Ar Telecom reconhece que os modelos de custeio são ferramentas de análise importantes, 

contudo, sendo muito teóricos e complexos, dificultam o seu escrutínio por não especialistas. 

Este facto torna os processos regulatórios neles baseados pouco transparentes, sobretudo 

para os agentes do mercado com menores recursos. Assim, refere a Ar Telecom, é essencial 

que o papel dos Reguladores seja de análise muito crítica dos pressupostos e resultados, 

cruzando-os com os de outros países e com a realidade/contexto concreto do mercado em 

funcionamento. 

A este propósito a Ar Telecom considera que não se afigura sensato que a revisão da 

terminação fixa seja realizada de forma completamente autónoma da relativa à terminação 

móvel, dado que gera um nível de degradação crescente das condições regulatórias dos 
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operadores fixos face aos móveis, sendo essencial que descidas no nível de terminação fixa 

sejam acompanhadas por descidas no nível de terminação móvel, de forma que ambas 

voltem a convergir em vez de divergirem. 

Em conclusão, a Ar Telecom não vê mais esta descida abrupta da terminação fixa como uma 

medida prioritária com relevância para o bom funcionamento do mercado, se tomada de forma 

isolada, sobretudo quando estão, segundo a Ar Telecom, por resolver as distorções há muito 

identificadas tanto pela ANACOM como pela Autoridade da Concorrência no mercado móvel, 

nomeadamente a respeito do acesso e dos preços dos serviços de originação de chamadas 

nas redes móveis para serviços especiais e números não geográficos. 

Comentário ANACOM 

Relativamente às questões sobre eventuais distorções competitivas, a ANACOM remete essa 

discussão para sede própria, nomeadamente no âmbito das respetivas análises de mercado. 

Recorde-se que o presente documento pretende cingir-se à temática da construção e 

implementação do modelo de custeio com vista ao apuramento do custo do serviço grossista 

de terminação fixa. 

O SPD colocado à discussão pública centra-se na aferição de um valor de terminação fixa, 

assente numa metodologia do modelo de custeio LRIC “puro”, de acordo com a 

Recomendação da CE, pelo que algumas das preocupações elencadas pela Ar Telecom 

estão fora do âmbito deste SPD, devendo ser abordadas em sede própria, nomeadamente 

no âmbito da análise do mercado das terminações fixas. Não obstante, importa recordar que 

o valor de terminação móvel seguiu a mesma metodologia e processo agora seguidos para a 

terminação fixa, tendo-se então implementado um modelo de custeio LRIC “puro” para as 

terminações móveis sem se ter atualizado em simultâneo a regulação das terminações fixas. 

Importa referir, em qualquer caso, que o processo relativo à revisão dos preços das 

terminações móveis com base na atualização do respetivo modelo foi entretanto concluído. 

Relativamente ao facto de o modelo ser complexo e teórico, a ANACOM reconhece a 

existência de alguma complexidade, a qual resulta da sua própria natureza, e advém, 

também, do facto de estar-se a modelar um operador fixo de âmbito nacional, quer em termos 

da rede quer ao nível dos custos associados aos vários elementos da rede. A complexidade 

do modelo aludida é naturalmente função do grau de realismo e aderência à realidade que o 
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modelo procura incorporar, sendo possível uma abordagem de simplificação do modelo, 

embora à custa de um maior distanciamento da realidade técnica e operacional que se 

pretende representar. No caso concreto, a ANACOM entende que o atual modelo representa 

um bom equilíbrio destas variáveis. 

A abordagem metodológica é naturalmente teórica, dado que o modelo considera um 

operador hipotético, e não um operador existente, que presta uma panóplia de serviços no 

futuro pelo que qualquer outra abordagem, neste contexto, não seria apropriada. 

No tocante à dificuldade de escrutínio do modelo por não especialistas e ao facto de, 

alegadamente, os processos regulatórios nele baseados serem pouco transparentes, importa 

clarificar que a ANACOM considera que o modelo implementado é transparente e rastreável, 

considerando também que foram apresentados os algoritmos implementados e a respetiva 

documentação técnica, possibilitado o entendimento do mesmo. A documentação do modelo 

é detalhada e foi fornecida conjuntamente com uma versão desclassificada do modelo com o 

objetivo de garantir a máxima clareza e transparência do mesmo. Refira-se, ainda, que os 

conceitos metodológicos foram colocados, previamente ao desenvolvimento do modelo, a 

consulta pública, tendo inclusive havido um workshop aberto a todos os interessados com o 

fim de discutir os conceitos subjacentes ao modelo. 

A Cabovisão/Onitelecom refere que atualmente as tarifas de terminação de chamadas em 

redes móveis individuais estão limitadas a um valor máximo de 1,27 cent€/min, enquanto as 

tarifas de terminação de chamadas em redes fixas individuais estão fixadas num valor 

máximo de 0,1114 cent€/min. Isto significa que as tarifas de terminação em redes móveis 

individuais são 11,4 vezes superiores às que são permitidas praticar na terminação em redes 

fixas, pelo que se mantém uma vantagem comparativa significativa para os operadores 

detentores de redes móveis. 

A Cabovisão/Onitelecom considera que a nova tarifa de terminação fixa resultante da 

aplicação do modelo de custeio irá acentuar os desequilíbrios concorrenciais existentes entre 

operadores fixos e operadores móveis, uma vez que as tarifas de terminação móveis 

passarão a ser 18,7 vezes superiores à tarifa de terminação fixa. Segundo a 

Cabovisão/Onitelecom contrariamente ao que irá acontecer com a nova tarifa de terminação 

fixa, que será a segunda mais baixa dos países da UE que já aplicaram o modelo BU-LRIC 

puro, a tarifa de terminação móvel portuguesa é a 17ª tarifa e que se se considerar a melhor 
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prática como sendo o 3º melhor preço praticado, conclui-se que a tarifa de terminação móvel 

em Portugal fica 14,2 vezes acima da melhor prática europeia. Não compreende a 

Cabovisão/Onitelecom como podem os operadores móveis portugueses ser autorizados a 

praticar tarifas tão longe da melhor prática europeia quando se pretende que a tarifa de 

terminação fixa passe a ser o segundo melhor preço europeu e, como tal, dentro das 

melhores práticas. 

Ao exposto, a Cabovisão/Onitelecom acrescenta que a maioria do tráfego de voz originado 

em Portugal é destinada a redes móveis, sendo que o tráfego destinado a redes móveis 

nacionais é 2,6 vezes superior ao destinado a redes fixas nacionais. A 

Cabovisão/Onitelecom considera assim que seria de esperar que os operadores móveis 

tivessem economias de escala que conduzissem a níveis de eficiência mais elevados do que 

os operadores fixos, resultando em tarifas de terminação móvel mais baixas e próximas das 

de terminação fixa. 

A Cabovisão/Onitelecom assinala ainda que os desequilíbrios concorrenciais que 

favorecem os operadores móveis em relação aos operadores puramente fixos não têm podido 

ser colmatados por estes últimos através do estabelecimento de operações móveis virtuais, 

dado que tais operações não estão sujeitas a regulação pelo que ficam dependentes apenas 

de negociação comercial e os operadores móveis não têm disponibilizado condições 

adequadas de concorrencialidade nos acordos de MVNO5 que propõem. A 

Cabovisão/Onitelecom realça o facto de com base nas quotas de mercado publicadas que 

as experiências de MVNOs em Portugal foram caracterizadas por uma história de insucesso 

não tendo sequer o MVNO Zon Mobile conseguido singrar, nem mesmo quando apoiado na 

maior base de subscritores de televisão por subscrição em Portugal, não tendo nunca 

ultrapassado uma quota de mercado de 2%. 

Deste modo a Cabovisão/Onitelecom considera que o agravamento das condições 

comparativas entre operadores puramente fixos e operadores móveis resultantes da redução 

proposta para a tarifa de terminação fixa, dará um contributo significativo para a degradação 

da situação dos primeiros e sua eventual eliminação do mercado. 

Comentário ANACOM 

                                                
5 Mobile virtual network operator 
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Relativamente às questões sobre eventuais distorções competitivas, a ANACOM remete essa 

discussão para sede própria, nomeadamente no âmbito das respetivas análises de mercado. 

Recorde-se que o presente documento pretende cingir-se à temática da construção e 

implementação do modelo de custeio com vista ao apuramento do custo do serviço grossista 

de terminação fixa. Ainda assim, e sem prejuízo do que se referiu anteriormente, não pode a 

ANACOM deixar de notar um lapso nos elementos apresentados pela 

Cabovisão/Onitelecom que a não ter sido cometido poderia eventualmente ter alterado as 

conclusões que estas entidades chegaram. Em concreto, corrige-se que o valor da 

terminação móvel em Portugal era 1,42 vezes superior ao valor do terceiro menor preço 

praticado e inclusivamente inferior ao valor praticado num número significativo de países, 

sendo que esse valor já foi entretanto reavaliado e neste momento situa-se entre os mais 

baixos da União Europeia (6º posição). 

Segundo a G9Telecom o agravamento da assimetria das tarifas de terminação fixo e móvel 

em que a ANACOM determina que a tarifa de terminação fixa se cifre em 5,35% da tarifa de 

terminação móvel não tem qualquer aderência com a realidade e serve somente o propósito 

de assegurar vantagens competitivas e rendas excessivas aos operadores de rede móvel. 

Considerando as semelhanças das tecnologias e as manifestas diferenças de escala entre 

operadores móveis e os operadores somente fixos, essa assimetria deveria ser eliminada e 

jamais agravada como é o caso.  

Comentário ANACOM  

Relativamente às questões sobre eventuais distorções competitivas, a ANACOM remete, 

conforme já referido, essa discussão para sede própria, nomeadamente no âmbito das 

respetivas análises de mercado.  

Recorda-se que o valor de terminação móvel seguiu a mesma metodologia e processo agora 

seguidos para a terminação fixa, tendo-se então implementado um modelo de custeio LRIC 

“puro” para as terminações móveis sem se ter atualizado em simultâneo a regulação das 

terminações fixas. Em qualquer caso, importa notar que o trabalho desenvolvido não teve 

nem pode ter, ab initio, um resultado objetivo preconcebido e por referência a uma realidade 

totalmente distinta como é o caso de uma rede móvel. Saliente-se em todo o caso, conforme 

se refere adiante (secção 3.2.4.5.), que o impacto do tráfego de terminação sobre as redes 
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móveis é significativamente distinto do relativo às redes fixas, sendo ainda que umas e outras 

recorrem a tecnologia e por consequência a custos muitos diferentes. 

Não obstante o referido, é também importante notar que, no tempo que mediou entre a 

consulta pública e o momento presente, a ANACOM já reviu o preço máximo de terminação 

móvel implicando uma redução do diferencial proposto relativamente ao preço máximo de 

terminação fixa.  

2.3 Impacte da redução das tarifas de terminação fixas 

2.4 A Opção LRIC “puro” 

A Vodafone tem reservas sobre as disposições da Recomendação Europeia relativa ao 

tratamento regulamentar das tarifas de terminação de chamadas em redes fixas e móveis na 

UE (Recomendação n.º 2009/396/CE, de 7 de Maio, adiante apenas “Recomendação”), bem 

como, sobre a sua adequabilidade e principalmente, a forma como o Regulador determinou 

a sua implementação no contexto português. 

Tais reservas por parte da Vodafone concretizam-se, nomeadamente, na escolha específica 

da metodologia do modelo de custeio a implementar (LRIC “puro”) e no tipo de custos a serem 

considerados como relevantes para efeitos de determinação dos preços de terminação. A 

Vodafone considera que a tomada de decisão, destas opções metodológicas não foi assente 

numa análise fundamentada dos impactos previsíveis para o sector das comunicações 

eletrónicas ou para a atividade económica em geral, análise esta que deveria pautar sempre 

decisões com a importância correspondente a processos de revisão dos mercados grossistas 

de terminação de chamadas numa rede móvel ou numa rede fixa. 

Segundo a Vodafone, alguns países europeus têm acolhido essas mesmas reservas, o que 

se atesta pela adoção de modelos de custeio baseados em metodologias alternativas (como 

é o caso do LRIC e LRIC+, tendo esta última metodologia sido, aliás, proposta pela Vodafone 

no âmbito do processo de revisão do mercado da terminação móvel), quer por via de decisões 

dos reguladores sectoriais (BNetzA no caso da determinação dos preços de terminação 

móvel e fixa na Alemanha), quer por via judicial, decorrente da contestação dos operadores 

sobre os quais recairão tais obrigações (caso holandês). 



 

 

Relatório da consulta pública sobre Mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes fixas 

individuais - modelo de custeio de terminação fixa. 

– VERSÃO PÚBLICA – 
14 

 

Não obstante as reservas acima explanadas, a Vodafone considera não existirem razões 

objetivas nem circunstâncias específicas do mercado de terminação fixa que justifiquem uma 

abordagem distinta da que foi anteriormente aplicada na determinação dos preços de 

terminação das redes móveis, considerando, aliás, em consonância com o sentido da 

Recomendação seguida, que o tratamento dos dois mercados deverá respeitar os mesmos 

princípios e regras, conforme exposto na sua resposta à consulta pública sobre a definição 

metodológica relativa ao desenvolvimento e implementação de um modelo de custeio de 

terminação fixa promovida pela ANACOM, em janeiro último, que ora dá por reproduzida.  

Assim, neste contexto, a Vodafone considera que qualquer alteração da metodologia 

adotada no modelo de terminação fixa deverá implicar igualmente a revisão da metodologia 

implementada no modelo de custeio de terminação móvel e respetivo procedimento de 

consulta pública, por forma a garantir a verificação do Princípio de Igualdade e uma 

abordagem equivalente sobre os mercados de terminação fixa e móvel. 

Atendendo às condicionantes acima referidas que enquadram a posição da Vodafone no 

contexto da presente consulta, a Vodafone não tem observações de maior sobre os restantes 

pressupostos da metodologia para implementação do modelo de custeio para a terminação 

fixa, excetuando-se dois pontos específicos, respeitantes aos geotipos e à taxa de custo de 

capital considerados no modelo de custeio que adiante se abordará.  

A MEO mantém que a opção de orientação dos preços grossistas de terminação de 

chamadas em redes fixas para os custos apurados através de um modelo LRIC puro carece 

de fundamentação adequada, nomeadamente no plano empírico: (i) por um lado, em 

comparação com outras formas de concretização deste controlo de preços; e por outro (ii) 

tendo sempre presentes as características dos mercados retalhistas em Portugal. 

No entender da MEO, é insatisfatória a mera invocação pela ANACOM dos méritos teóricos 

e conceptuais de orientar os preços das terminações para os custos marginais, pois tal não 

dá resposta concreta a questões fundamentais como a de saber em que medida é que o novo 

equilíbrio geral de preços resultante da opção pelo LRIC puro é mais eficiente do que o que 

resultaria caso os preços grossistas de terminação fossem definidos ao nível, por exemplo, 

do LRIC+, principalmente num mercado como o português, onde os efeitos de rede mediados 

pela tarifa já são residuais, fruto da crescente expressão das ofertas em pacote e das tarifas 

planas all-net. 



 

 

Relatório da consulta pública sobre Mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes fixas 

individuais - modelo de custeio de terminação fixa. 

– VERSÃO PÚBLICA – 
15 

 

A MEO considera que o facto de, apesar da massificação das ofertas de flat-rate, continuar a 

haver espaço para aumentar a competitividade dos operadores de menor dimensão face aos 

operadores com redes maiores, não justifica, por si só, que o Regulador deva prosseguir esse 

objetivo a todo o custo, e sobretudo sem que tenha sido efetuado um estudo cuidado e 

aprofundado das implicações e consequências da implementação deste modelo no mercado 

nacional do STF. 

A MEO alude ao facto de a ANACOM referir não ter encontrado a nível nacional evidências 

que permitam justificar um distanciamento face à Recomendação da CE. Contudo, segundo 

a MEO, o regulador deverá reconhecer que é de extrema importância perceber as razões que 

justificam que, da implementação do modelo de custeio LRIC puro do tipo bottom-up, resultem 

valores tão diferentes para os diversos países, sendo que o resultado do modelo da ANACOM 

conduz a um preço para Portugal 27% inferior à média dos países que já adotaram este 

modelo. 

Segundo a MEO, a este respeito importa evidenciar o resultado da aplicação do modelo à 

realidade nacional face ao de outros países. Efetivamente, a título ilustrativo e pela sua 

relevância, não se compreende porque é que o mesmo modelo aplicado à realidade francesa 

resulta num valor de 0,08€cents e à realidade espanhola de 0,0862€cents, quando no caso 

português o valor resultante é de apenas 0,068€cents. A MEO considera que neste contexto 

de resultados tão díspares nos modelos de custeio LRIC puro nos diversos países, os 

reguladores nacionais e a CE deveriam avaliar se, de facto, está a ser cumprido o objetivo de 

assegurar nesta matéria uma abordagem regulatória consistente na UE. 

Para a MEO, a questão dos timings também é extremamente relevante na medida em que a 

definição, no curto prazo, de um preço de terminação fixa em Portugal com base no resultado 

do modelo de custeio proposto pela ANACOM conduzirá à deterioração da posição do sector 

em relação ao exterior, dado que o resultado obtido coloca Portugal no 3º lugar dos países 

europeus com o preço de terminação em redes fixas mais baixo, tendo, entre outros, um 

impacto relevante no negócio de tráfego internacional e, consequentemente, nas relações 

comerciais estabelecidas entre os OPS nacionais e os europeus. 
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Segundo a MEO, se analisar-se esta situação com um pouco mais em detalhe, verifica-se 

que dos oito6 países europeus mais relevantes em termos de negócio de tráfego internacional 

da PT, em quatro7 destes países a evolução do modelo de custeio ainda não se verificou, não 

havendo sequer, nalguns casos, previsão de quando tal possa vir a ocorrer, sendo que estes 

países aplicam preços de terminação fixa 4 a 9 vezes superiores ao valor proposto para 

Portugal. A MEO refere ainda que, no caso italiano, não obstante o resultado do LRIC puro 

ser inferior ao obtido no modelo português, o preço da terminação permanece superior ao 

valor proposto para os OPS nacionais dado que a AGCOM definiu um glide-path dos preços. 

Segundo a MEO, [IIC] XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdo [FIC] 

Para a MEO, este aspeto não será compensado, ou sequer mitigado, por qualquer suposto 

aumento na competitividade interna, atento o estádio de desenvolvimento já alcançado nos 

mercados retalhistas. Assim, o efeito global sobre o sector, principalmente do ponto de vista 

                                                
6 Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça. 
7 Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça. 
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dinâmico, tenderá a ser negativo para o investimento e para os consumidores finais nacionais, 

ao contrário do pretendido pela ANACOM. 

De facto, no entender da MEO, os beneficiários desta nova redução tarifária serão os 

consumidores finais dos outros países, na medida em que são criadas condições para que 

os seus prestadores de serviços possam praticar preços mais baixos para Portugal do que 

aqueles que os operadores nacionais podem praticar para o tráfego internacional de saída, 

ou os próprios operadores internacionais caso não reflitam nos preços de retalho a redução 

dos preços de terminação em Portugal. 

A MEO mantém, por estes motivos, as suas reservas quanto à opção seguida pela ANACOM 

de respeitar integralmente e sem a devida fundamentação a Recomendação da CE, e 

considera que não se justifica a imposição em Portugal de preços grossistas baseados em 

LRIC puro, tanto por questões de eficácia, como de proporcionalidade, esforço e impactos 

envolvidos, sendo certo que a sua aplicação forçará o reajuste de preços noutros serviços, 

colocando em causa qualquer ganho de eficiência ou aumento de bem-estar do consumidor 

final. 

Comentário ANACOM 

Relativamente à opção tomada pela ANACOM, reitera-se que se considera ser esta a opção 

mais adequada à realidade nacional, relevando-se, ainda, que a Recomendação da CE 

aponta para o modelo LRIC “puro”, visando um objetivo de harmonização de metodologias 

de cálculo de custos da terminação fixa a servir de base para a fixação em cada Estado-

membro dos respetivos preços grossistas. Nos termos da Diretiva Quadro e da Lei nacional 

que a transpôs, a Recomendação tem de ser tida na máxima conta, tendo qualquer desvio 

de ser objetivamente justificado com base em razões específicas da realidade nacional que 

não se identificaram tendo em conta a estrutura do mercado, a penetração do serviço fixo e 

a rentabilidade dos seus operadores.  

A análise de mercado em questão debruça-se também sobre o tema da adequação de 

determinar os preços de terminação fixa com base na metodologia de custeio LRIC “puro, 

face a outras opções e aos objetivos de regulação, com vista, nomeadamente a contribuir de 

forma mais eficaz para estabelecer o “level playing field” entre os operadores. 



 

 

Relatório da consulta pública sobre Mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes fixas 

individuais - modelo de custeio de terminação fixa. 

– VERSÃO PÚBLICA – 
18 

 

Em linha com a análise de mercado, considera-se que o LRIC “puro” é a opção de custeio 

mais apropriada para servir de base à determinação dos preços de terminação fixa em 

Portugal, atendendo a que é a que melhor promove a redução das barreiras à entrada e à 

expansão e garante concorrência sustentada no sector fixo e entre redes fixas e móveis, não 

afetando a eficiência económica do mercado nem o nível de penetração ou de utilização das 

redes fixas e o investimento nas mesmas, não representando sequer uma redução 

especialmente significativa de receitas para os respetivos operadores face a outras 

metodologias LRIC. Acresce que as especificidades nacionais estão refletidas nos 

parâmetros do modelo que incorporam também, sem prejuízo de considerações de eficiência, 

dados fornecidos pelos operadores nacionais. 

Sobre a questão do impacto nos fluxos financeiros na relação com operadores internacionais 

a ANACOM salienta que, por um lado, sendo verdade que a redução dos preços de 

terminação fixa afeta negativamente as receitas de todos os operadores designados com 

PMS no mercado relevante, é também verdade que os custos que esses mesmos operadores 

terão que suportar para terminar o seu tráfego em redes de operadores internacionais têm-

se vindo a reduzir, pelo facto de muitas outras ARNs terem desenvolvido processos similares 

que resultam em reduções dos preços do serviço de terminação fixa e móvel, e continuando 

esse movimento de descida com impacto nos custos sentidos pelos operadores que adquirem 

esses serviços, pelo que haverá uma tendência para o equilíbrio dos fluxos financeiros no 

seio da UE. 

 

3 Conceitos e pressupostos do modelo de custeio desenvolvido 

3.1 Considerações gerais sobre o modelo 

A G9Telecom lamenta que neste modelo de custeio se tenha privilegiado a complexidade e 

a falta de transparência em detrimento da simplicidade, do “bom senso” e da consequente 

transparência, acreditando que são muitas as entidades portuguesas do sector público (Ex. 

Universidades) que poderiam ter feito um excelente trabalho em alternativa ao consultor 

contratado. 



 

 

Relatório da consulta pública sobre Mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes fixas 

individuais - modelo de custeio de terminação fixa. 

– VERSÃO PÚBLICA – 
19 

 

A G9Telecom considera que se está perante a utilização de um conjunto de pressupostos 

que se encontram errados, abstendo-se de os analisar, seja por impossibilidade em aceder a 

dados confidenciais ou porque a empresa não possui recursos económicos suficientes para 

contratar consultadoria específica. 

Na opinião da G9Telecom a prorrogação de prazo concedida na deliberação de 22.08.2014 

com a justificação de que a Portugal Telecom está com dificuldades em analisar o modelo é 

por si só esclarecedora acerca da falta de transparência do modelo de custeio e da 

consequente ausência de benefício que o referido modelo de custeio trará para o sector. 

Comentário ANACOM 

Relativamente ao facto de o modelo ser complexo, a ANACOM, como já referido 

anteriormente neste documento, reconhece a existência de alguma complexidade, a qual 

advém, no entanto, do facto de se estar a modelar um operador fixo de âmbito nacional, quer 

em termos da rede quer ao nível dos custos associados aos vários elementos da rede. A 

complexidade do modelo aludida é naturalmente função do grau de realismo e aderência à 

realidade que o modelo procura incorporar, sendo possível uma abordagem de simplificação 

do modelo, embora à custa de um maior distanciamento da realidade técnica e operacional 

que se pretende representar. No caso concreto, a ANACOM entende que o atual modelo 

representa um bom equilíbrio destas variáveis e apresenta características semelhantes às 

dos demais países da UE que já implementaram modelos LRIC “puro”. 

No tocante à dificuldade do seu escrutínio, importa clarificar que a ANACOM considera que 

a documentação do modelo fornecida é detalhada e foi disponibilizada conjuntamente com 

uma versão desclassificada do modelo com o objetivo de garantir a máxima clareza e 

transparência do modelo. Refira-se, ainda, que os conceitos metodológicos foram colocados, 

previamente ao desenvolvimento do modelo, à consulta pública, tendo inclusive havido um 

workshop aberto a todos os interessados com o fim de discutir os conceitos subjacentes ao 

modelo. Acresce que o diferimento parcial do pedido de prorrogação do prazo de resposta ao 

SPD em questão solicitado pela MEO (que podia ter sido utilizado por qualquer outros 

interessado) resultou no aumento do prazo de resposta concedido a todas as entidades 

interessadas, incluindo a G9Telecom, para melhor estudar o modelo posto a consulta.  
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Por fim, quanto à crítica sobre a entidade selecionada para o desenvolvimento do modelo, 

importa recordar que o processo de seleção foi transparente e aberto a todos os potenciais 

interessados em resultado da realização de um concurso público8, em consonância com a 

legislação vigente, tendo a entidade selecionada longa experiência no desenvolvimento de 

modelos de custeio para serviços de terminação. 

3.2 Características do operador hipotético modelado 

3.2.1 Operador 

3.2.1.1 Tipo de Operador 

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao tipo de operador, a ANACOM, com 

vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de 

terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo de custeio 

assente Opção 3 – Operador hipotético existente, o qual inicia, em 2009, o 

desenvolvimento da sua rede e, em 2010, disponibiliza serviços aos seus clientes. 

Decorridos cinco anos após o início da sua atividade é alcançada a escala mínima 

eficiente, permitindo uma abordagem consistente com o desenvolvimento histórico dos 

operadores fixos em Portugal. 

Esta opção caracteriza-se por uma rede assente primordialmente em critérios de 

eficiência, baseados em tecnologia atual e disponível, comparativamente a critérios 

baseados em custos históricos e passíveis de integrar eventuais ineficiências, permitindo 

ainda uma abordagem consistente com os operadores fixos designados com PMS em 

Portugal. 

Considerando que o modelo a desenvolver consubstancia necessariamente uma 

simplificação da realidade, a ANACOM entende que este deve preconizar um operador 

hipotético existente que inicie o desenvolvimento de uma rede core, com cobertura 

nacional, assente na tecnologia IP NGN, refletindo a tecnologia disponível em 2009 de 

modo a suportar o tráfego de voz e o aumento rápido do tráfego de dados.  

                                                
8 Concurso público internacional para desenvolvimento e implementação de um modelo de custeio de terminação 
fixa, disponível no sitio http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=346829 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=346829
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Face ao referido, o operador modelado será um operador fixo baseado numa rede core 

nacional baseada em IP NGN, iniciada em 2009 e com o lançamento de serviços de voz 

em 2010, estando o projeto da rede core ligado a uma escolha específica da tecnologia 

de acesso. Adicionalmente, considera-se que a rede core IP NGN irá estar operacional 

a longo prazo, pelo que a migração para outra tecnologia não será modelada. 

Refira-se que se procurou modelar um operador eficiente na perspetiva da definição dos 

custos de terminação no horizonte a partir de 2013, sendo que no futuro não é de excluir 

a possibilidade de se avaliar a necessidade de se proceder a modificações ou ajustes ao 

modelo. Desta forma, não se considera necessário que, na versão agora em discussão, 

se equacionem hipóteses detalhadas sobre a evolução tecnológica, cujo impacte útil na 

definição dos preços que se pretende controlar seria reduzido. 

Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.1.2 Cobertura da rede do operador a modelar 

No âmbito da presente consulta, e quanto à cobertura modelada, a ANACOM, com 

vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de 

terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo de custeio, 

assente numa cobertura de âmbito nacional.  

Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  
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Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.1.3 Escala mínima eficiente 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à escala mínima eficiente, a  

ANACOM, tendo em vista a adoção da Recomendação da CE na regulação dos preços 

máximos do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu 

um modelo de custeio, assente na Opção 2 - quota de mercado 1/n9 por geotipo, onde 

na definição do valor de “n” se tem em conta a diversidade de operadores e redes com 

presença significativa a atuar em cada um dos geotipos. Nesse sentido a ANACOM para 

efeitos do modelo de custeio para a terminação fixa, considera que a escala mínima 

eficiente a modelar assume os seguintes valores para cada um dos geotipos 

considerados: 

 Uma quota de mercado 33% (n=3) para o geotipo 1; 

 Nos restantes geotipos uma quota de mercado de 50% (n=2). 

Esta opção permitirá de alguma forma modelar regiões caracterizadas por níveis de 

intensidade concorrencial diferenciados.  

Segundo a G9Telecom, a ANACOM confunde aparentemente no SPD o conceito de 

“operador hipotético” com o de “operador imaginário” porque, um operador que atinge a 

escala mínima eficiente ao final de 4 a 5 anos nunca se viu em Portugal. A G9Telecom revela 

que operadores como a Vodafone com elevada capacidade financeira e conhecimento 

internacional do negócio das telecomunicações, tendo experimentado o período de 

liberalização das telecomunicações desde o seu início, chegaram a 2013 com uma quota 

inferior a 9% no mercado fixo. 

                                                
9 n=1 → quota de mercado (QM) =100%; n=2 → QM =50%; n=3 → QM =33,3%. 
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Segundo a G9Telecom o facto de a ANACOM considerar que a escala mínima de eficiência 

seja de 33% para o geotipo 1 e de 50% para o geotipo 2, quando a CE recomenda fixar essa 

escala em torno dos 20% mostra o desapreço que esta entidade reguladora tem para com as 

operações de telecomunicações de médios e pequenos operadores. A G9Telecom faz notar 

que, segundo este critério, a Vodafone Portugal se encontra abaixo da escala mínima 

eficiente. A G9Telecom releva ainda o facto de que não considera aceitável que os únicos 

operadores que se enquadram genericamente no conceito de “escala mínima de eficiência” 

ser o operador incumbente e o que resultou da partição do incumbente (ZON) que conseguiu 

obter escala através da recentemente fusão com a Optimus. 

A G9Telecom solicita, assim, a utilização no modelo de custeio de pressupostos realistas de 

escala e prazo para obtenção de escala mínima eficiente. Segundo a opinião da G9Telecom, 

a realidade portuguesa apontará para uma escala da ordem dos 6% obtidos ao longo de um 

período de pelo menos 5 anos. 

Relativamente à introdução de geotipos, a G9Telecom é da opinião que esta não se coaduna 

com a reduzida dimensão do mercado português e que a complexidade introduzida não será 

justificável para um adequado funcionamento do mercado.  

 

Comentário ANACOM 

Contrariamente ao afirmado pela G9Telecom, a Recomendação da CE não advoga fixar 

escala mínima eficiente para os operadores fixos em torno dos 20%. Pelo contrário, recorda-

se que a Recomendação da CE refere que os novos operadores nos mercados fixos, têm a 

possibilidade de conseguir custos unitários baixos concentrando as suas redes em rotas de 

elevada densidade em determinadas zonas geográficas e/ou alugando recursos pertinentes 

da rede aos operadores históricos. 

Em qualquer caso, refira-se que a temática relacionada com a escala mínima eficiente foi 

colocada à discussão pública em moldes muito semelhantes aos que constam do SPD em 

questão aquando da consulta pública sobre o desenvolvimento e implementação de um 

modelo de custeio de terminação fixa - definição dos conceitos e abordagem metodológica – 

e discutida na sessão de trabalho realizada a 13 de dezembro de 2013 com as partes 
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interessadas e presentes nessa sessão, não tendo então a G9Telecom feito qualquer 

comentário sobre esta matéria.  

Recorda-se que o exercício de modelização que a ANACOM tenta concretizar implica 

desenhar um único operador hipotético ao qual possa ser incorporado algumas 

especificidades nacionais. Dada a diversidade, nomeadamente em termos de dimensão e de 

tecnologia, dos operadores a atuar em Portugal, a ANACOM está ciente que - qualquer que 

fosse a escolha da escala mínima eficiente a implementar – existiriam sempres divergências 

significativas face à realidade de vários operadores. 

Ainda assim, esclarece-se que após a avaliação das opções consideradas e, levando em 

conta os contributos recebidos no âmbito da consulta pública sobre a definição metodológica 

do modelo a desenvolver, a ANACOM considerou que a escolha da variável “escala mínima 

eficiente” deveria refletir o facto de se pretender modelar um operador com presença em todo 

o território nacional e refletir toda a diversidade de operadores e redes com presença 

significativa a atuar em cada um dos geotipos. 

Relativamente ao prazo para obtenção de escala mínima eficiente, considera-se que os 

valores assumidos no modelo são consentâneos com a dimensão de âmbito nacional do 

operador modelado, não divergindo significativamente face aos pressupostos utilizados em 

modelos similares.  

Por fim, quanto à introdução dos geotipos, a ANACOM considera que a introdução deste 

conceito permite uma melhor calibração do modelo e uma compreensão mais profunda da 

dinâmica e da economia da rede em cada região do país. A reduzida dimensão do mercado 

português não significa uma homogeneidade desse mesmo mercado, já que em cada 

região/concelho existem especificidades próprias, nomeadamente ao nível da quantidade de 

operações físicas presentes, tendo-se agrupado os concelhos em diferentes geotipos de 

modo refletir essa realidade. 

A MEO regista positivamente as alterações introduzidas pela ANACOM na escala mínima 

eficiente do geotipo 3 e no prazo para a sua obtenção, que trouxeram maior coerência ao 

modelo. 

Por seu lado, a Vodafone reiterou os comentários já realizados no âmbito da consulta pública 

promovida pela ANACOM em janeiro último, no sentido de considerar que a granularidade da 
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delimitação geográfica das regiões “Grande Lisboa e Grande Porto” deveria ser revista e 

adequada a uma análise em maior detalhe, tendo proposto que as análises ao nível de 

município ou ao nível de freguesias seriam as mais adequadas para determinar quais as 

quotas de mercado necessárias para a obtenção de uma escala mínima eficiente. 

A Vodafone refere que apesar da ANACOM ter esclarecido que dificilmente se obteria 

informações desagregadas por freguesia, para as redes fixas, o que determinou a 

categorização dos diferentes geotipos baseada em concelhos com características similares 

entre si, a Vodafone reitera que esta abordagem encerra em si alguns riscos, dadas as 

dificuldades específicas e os custos inerentes à instalação de uma rede fixa numa 

determinada região geográfica, originando situações díspares dentro do mesmo concelho. 

Segundo a Vodafone, as condições económicas que permitem a viabilidade de instalação 

destas redes variam significativamente consoante múltiplos fatores, como sejam, a existência 

de infraestruturas passíveis de alojar redes, de comunicações eletrónicas, a verificação de 

densidades populacionais distintas e de disparidades ao nível dos fogos urbanos presentes, 

a antiguidade dos prédios existentes, etc. Em suma, a contestabilidade deste mercado varia 

igualmente consoante a heterogeneidade provocada por estes fatores. 

Assim, a Vodafone mantém que a adequabilidade da quota de mercado de 33% como a 

quota de mercado para a implementação da escala mínima eficiente para o geotipo “Grande 

Lisboa e Grande Porto” apenas poderá ser confirmada com um análise ao nível de freguesias, 

dado considerar que poderão existir múltiplas realidades de contestabilidade e 

competitividade dos mercados fixos englobadas em tão ampla delimitação geográfica e, 

consequentemente, a quota de mercado de 33% ser inapropriada para a obtenção da escala 

mínima eficiente para sub-geotipos integrantes do geotipo “Grande Lisboa e Grande Porto”. 

Comentário ANACOM 

Relativamente ao aspeto da granularidade da delimitação geográfica das regiões da Grande 

Lisboa e do Grande Porto e ao facto de as análises ao nível do município ou ao nível de 

freguesias serem as mais adequadas para determinar quais as quotas de mercado 

necessárias para a obtenção de uma escala eficiente, releva-se, tal como já referido em sede 

do SPD, que a categorização foi efetuada ao nível do município, que se considera adequada 
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para o fim em vista. Efetivamente, o que o modelo preconiza, é uma classificação idêntica 

para os concelhos com características similares entre si. 

Em relação à adequabilidade da quota de mercado de 33% como a quota de mercado para 

a implementação da escala mínima eficiente para o geotipo “Grande Lisboa e Grande Porto” 

apenas poder ser confirmada com um análise ao nível de freguesias, como já referido a 

informação disponível é ao nível de município, pelo que qualquer análise teria de ser efetuada 

a este nível de granularidade. A ANACOM considera que esta abordagem permite 

simultaneamente a redução da complexidade do modelo e ao mesmo tempo capturar a 

diversidade geográfica de Portugal. 

Efetivamente, o que o modelo preconiza, é uma classificação idêntica para os concelhos com 

características similares entre si. Ainda assim, e no sentido de proporcionar a maior certeza 

regulatória possível, desde já se informa que, quando este modelo for revisitado, tal revisão 

terá necessariamente em consideração a melhor informação então disponível, podendo essa 

revisão implicar, entre outros, uma maior desagregação. 

 

3.2.1.4 Obtenção da escala mínima eficiente 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à obtenção da escala mínima eficiente, 

a ANACOM, tendo em vista a adoção da Recomendação da CE na regulação dos preços 

máximos do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um 

modelo de custeio, assente num prazo de quatro anos para os geotipos 1,2 e 4 e de cinco 

anos para o geotipo 3, ao longo do qual a quota de mercado do operador aumenta 

progressivamente até que a escala mínima eficiente seja atingida. 

No que se refere à obtenção da escala mínima eficiente, a MEO considera que o cenário 

apresentado neste modelo enquadra-se apenas no exercício teórico e conceptual do modelo 

LRIC puro desenvolvido pela ANACOM. Segundo opinião da MEO, o mercado que este 

modelo pretende retratar, caraterizado por nenhumas (ou poucas) barreiras à entrada, que 

possibilita a entrada de um potencial concorrente, com um rápido crescimento da sua quota 

de mercado, que lhe permite num período relativamente curto atingir a escala mínima de 

eficiência, não tem qualquer aderência à realidade. 
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A manterem-se estes períodos para a obtenção da escala mínima eficiente, que são segundo 

a MEO manifestamente curtos, é posição deste operador que o modelo, ao afastar-se da 

realidade, não irá permitir a recuperação da totalidade dos investimentos e custos 

operacionais, nomeadamente face à procura efetiva do operador hipotético eficiente. 

Comentário ANACOM 

A este respeito, a ANACOM entende que é importante recordar que não obstante o exercício 

de modelização ter subjacente um operador hipotético, ao longo de todo este processo 

procurou-se ancorar a construção deste modelo de custeio na realidade nacional, quer em 

termos das características históricas e correntes observáveis, quer também em termos das 

características que, com algum grau de segurança, são passíveis de serem perspetivadas os 

seus impactes na atividade do operador. 

Em concreto, insiste-se que a ANACOM procurou fomentar em todo este processo um 

elevado grau de interação com a indústria, nomeadamente concretizado pela Consulta 

Metodológica e a realização de uma sessão de trabalho com os interessados, do qual, aliás, 

resultou a alteração, por sugestão da MEO, do tempo de obtenção da escala mínima eficiente 

para o geotipo 3. 

Relativamente aos períodos para a obtenção da escala mínima eficiente, a ANACOM 

entendeu que foi tida em conta uma série temporal adequada, a fim de permitir a recuperação 

total dos custos. A este propósito, recorda-se que o modelo implementado não difere 

significativamente, neste aspeto, de outros modelos similares desenvolvidos por outras 

ARNs.  

 

3.2.2 Tecnologia 

3.2.2.1 Desenho da rede 

3.2.2.1.1 Rede de acesso a modelar 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à rede de acesso a modelar, a 

ANACOM, tendo em vista a adoção da Recomendação da CE na regulação dos preços 
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Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.2.1.2 Rede core a modelar 

Sobre este ponto apenas a MEO fez comentários, manifestando que concorda com o princípio 

inscrito no modelo quanto à evolução gradual e faseada de interligação TDM para interligação 

IP. 

Comentário ANACOM 

                                                
10 Broadband Access Platform 

máximos do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um 

modelo de custeio assente numa rede de acesso baseada em tecnologia de cobre e fibra, 

sendo considerada a migração das redes de cobre para redes de nova geração em 

consonância com as atuais expectativas de evolução a médio e longo prazo. 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à rede core a modelar, a ANACOM, 

tendo em vista a adoção da Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do 

serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo de 

custeio assente numa rede core baseada em IP BAP10 NGN, garantindo-se 

simultaneamente a interligação por Time Division Multiplexing (TDM) e Internet Protocol 

(IP) com outras redes. Adicionalmente foi considerada a transição da interligação de TDM 

para IP, a iniciar-se em 2015 e evoluindo a uma taxa constante até 2019, momento em 

que toda a interligação a basear-se-á em IP. 
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Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.2.1.3 Rede de transmissão a modelar 

Rede de transmissão a modelar 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à rede de transmissão a modelar, a 

ANACOM, tendo em vista a adoção da Recomendação da CE na regulação dos preços 

máximos do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu 

um modelo de custeio assente numa rede de transmissão baseada em IP/MPLS sobre 

Ethernet11 e também IP/MPLS sobre SDH dado que é uma tecnologia ainda em utilização 

pelos operadores presentes no mercado português. Deste modo, o modelo permitirá 

modular uma rede que opere com as duas tecnologias, permitindo considerar diferentes 

percentagens de utilização para cada uma delas, por forma a aproximar-se da realidade 

observável e expectável. 

Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.2.2 Demarcação das camadas de rede 

                                                
11 Tipo de rede local (LAN). Também designa o tipo de cabo e o modo de acesso. 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à demarcação das camadas de rede, 

a ANACOM, tendo em vista a adoção da Recomendação da CE na regulação dos preços 
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Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.2.3 Desenho dos nós da rede 

Desenho dos nós da rede 

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao desenho dos nós da rede, a 

ANACOM, tendo em vista a adoção da Recomendação da CE na regulação dos preços 

máximos do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um 

modelo de custeio assente na Opção 3 – Metodologia scorched node modificada, uma vez 

que é a abordagem metodológica que melhor equilibra a necessidade de incutir 

preocupações de eficiência no modelo a desenvolver e não introduzir excessiva 

complexidade no desenvolvimento prático do modelo. Adicionalmente, esta metodologia 

permite manter, tanto quanto possível, a aderência à realidade nacional, tendo em 

consideração diversas restrições dos operadores fixos no desenvolvimento das suas 

redes. 

Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

máximos do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um 

modelo de custeio que considera o ponto de demarcação, entre os custos relacionados 

com o tráfego e os custos relacionados com o acesso, coincidente com o primeiro ponto 

de concentração do tráfego (figura 4.2 do documento  “Conceptual approach for the fixed 

BU-LRIC model”). 
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Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.3 Serviços disponibilizados 

3.2.3.1 Serviços modelados  

No âmbito da presente consulta, no que respeita aos serviços modelados, a ANACOM, 

com vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço 

de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo de custeio, 

no qual a gama de serviços do operador hipotético a modelar deve compreender, 

necessariamente, todos os serviços atualmente disponibilizados pelos operadores fixos 

designados com PMS.  

Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.3.2 Perfil de Tráfego da rede do operador a modelar 

 

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao perfil de tráfego, a ANACOM, com 

vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de 

terminação de chamadas de voz em redes fixos, desenvolveu um modelo de custeio no 
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qual, o volume de tráfego global e, consequentemente, o tráfego do operador hipotético, 

foram estimados tendo em consideração os atuais volumes médios e perfis de tráfego. 

Em termos do tráfego servido pelo operador modelado, foram utilizadas as seguintes 

estimativas de tráfego para o período a partir de 2013, considerando clientes subscritores 

de NGA e de DSL. Após 2025 assume-se que o consumo de tráfego estabiliza. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tráfego de 
voz por 

subscritor 
(milhares de 

minutos/subs) 

2,00 1,98 1,95 1,93 1,91 1,89 1,87 

Canais fixos 
de voz 

4.557.974 4.539.044 4.522.894 4.504.972 4.490.721 4.478.884 4.444.115 

Tráfego total 
de originação 
(milhares de 

minutos) 

9.136.707 8.976.848 8.831.263 8.690.376 8.564.131 8.449.419 8.298.299 

Tráfego de 
terminação 
grossista 

(milhares de 
minutos) 

5.373.215 6.154.270 6.180.892 6.201.530 6.264.108 6.284.346 6.283.267 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Consumo por 
subscritor de 
banda larga 

DSL (GB/subs) 

302,5 361,5 424,5 491,8 563,8 640,8 723,1 

Consumo de 
subscritor de 
banda larga 
NGA (GB/ 

subs.) 

559,6 668,7 785,3 909,9 1.043,1 1.185,5 1.337,7 

Número de 
subscritores de 

banda larga 
DSL 

1.309.393 1.256.451 1.255.141 1.251.407 1.246.025 1.240.108 1.230.415 

Número de 
subscritores de 

banda larga 
NGA 

1.007.489 1.195.214 1.315.954 1.433.022 1.546.159 1.655.781 1.756.458 

Tráfego total 
de banda larga 

fixa (TB) 
937.447 1.224.034 1.529.477 1.874.418 2.261.113 2.692.975 3.163.402 
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Quanto à evolução de tráfego total, a NOS considera que o ritmo de decréscimo inscrito ao 

modelo é excessivo, na medida em que descura o atual crescimento das ofertas 

convergentes, as quais no último ano viram a sua presença geográfica reforçada ao nível 

nacional, e que terão um impacto positivo na evolução dos acessos do serviço fixo telefónico. 

Neste contexto, a NOS considera que o modelo deverá assumir uma evolução do número de 

acessos compatível com a evolução no mercado das ofertas em pacote. Para o efeito, será 

necessário, segundo a NOS, que o regulador analise a informação que recolhe junto dos 

operadores nacionais, de modo mais desagregado do que publica nos relatórios do serviço 

fixo de telefone, de modo a afinar os valores em questão. Conforme opinião da NOS, o modelo 

aparenta dar um peso reduzido ao tráfego off-net nos próximos anos face ao esperado. 

De acordo com opinião expressa pela NOS, a evolução recente do mercado, de onde se 

destaca a já referida massificação das ofertas convergentes, aponta para um crescimento 

muito significativo do peso das ofertas com características all-net, o que, no caso particular 

do Serviço Telefónico Fixo, em que não existem externalidades de rede tão pronunciadas 

como no Serviço Telefónico Móvel, deverá refletir-se num aumento do peso do tráfego off-

net, refletindo de modo mais fiel a estrutura de mercado do serviço fixo de telefone. 

Comentário ANACOM 

Na construção do modelo, colocado em consulta, a previsão do tráfego até 2025 (valores são 

mantidos de 2025 em diante) foi desenhada com base nas tendências históricas dos últimos 

anos. Por outro lado, em relação a um eventual impacto positivo de ofertas convergentes 

sobre o tráfego originado fixo, tal depende de fatores, como por exemplo, o tipo de chamadas 

incluídas nos pacotes - por exemplo, se o pacote inclui apenas chamadas com destino a 

redes fixas e/ou para o segmento móvel do grupo ou para todos os operadores móveis. Em 

Portugal nota-se que o tráfego originado fixo tem mantido uma tendência de diminuição, pelo 

que não se considera apropriado considerar nesta fase uma alteração ao modelo. 

Ainda assim, e no sentido de proporcionar a maior certeza regulatória possível, desde já se 

informa que, quando este modelo for revisitado, tal revisão terá necessariamente em 

consideração a melhor informação então disponível, podendo essa revisão implicar, entre 

outros, uma estimativa da evolução de tráfego total distinta da incorporada no presente 

modelo. 
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Na opinião da MEO, apesar da revisão da ANACOM, os valores relativos aos perfis de tráfego 

e dimensionamento do mercado em 2012 e 2013 não parecem coincidir ainda com os 

apresentados nos relatórios estatísticos periódicos. Nalguns casos, o próprio modelo já 

corrige a situação e reflete os valores que constam dos relatórios estatísticos da ANACOM (e 

não os que constam da tabela do SPD), mas noutros casos a inconsistência persiste, 

nomeadamente no que se refere ao tráfego total de BL fixa para 2013. 

Comentário ANACOM 

Relativamente às incongruências identificadas pela MEO, releva-se que nem a ANACOM 

nem os consultores conseguiram replicar as alegadas inconsistências reportadas MEO no 

que se refere ao tráfego total de BL fixa para 2013. Os dados utilizados no modelo, cuja fonte 

foi a ANACOM, reportam-se ao último trimestre de 2013. 

 

3.2.3.3 Custos retalhistas e grossistas 

No âmbito da presente consulta, no que respeita aos custos retalhistas e grossistas, a 

ANACOM, com vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos 

do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo de 

custeio no qual todos os custos suportados com atividades retalhistas terão 

necessariamente de ser excluídos da formação dos custos de terminação fixa. Em 

concreto, apenas serão considerados custos incrementais associados com a prestação do 

serviço grossista de terminação fixa.  

O modelo desenvolvido não teve assim em consideração, para efeitos de apuramento do 

valor LRIC “puro”, todos os custos que não variam com o incremento de tráfego 

considerado. 

A NOS considera que os custos OPEX e CAPEX incluídos no modelo encontram-se em linha 

com os preços de mercado para estas componentes. No entanto, na sequência de algumas 

análises de sensibilidade por si efetuadas, identificou alguns resultados menos intuitivos, que 

será conveniente avaliar, nomeadamente o facto de maiores reduções do OPEX e CAPEX 
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de interconnection gateways e interconnection gateway ports implicarem custos de 

terminação mais elevados. 

Comentário ANACOM 

Relativamente ao facto de terem sido identificados alguns resultados menos intuitivos, 

nomeadamente o facto de maiores reduções do OPEX e CAPEX de interconnection gateways 

e interconnection gateway ports implicarem custos de terminação mais elevados, releva-se 

que confrontados os consultores com esta questão não foi possível replicar o efeito descrito.  

No que respeita aos custos a considerar, a MEO tende a concordar com a ANACOM que o 

efeito das taxas de regulação no total dos custos do serviço de terminação não será 

significativo, em virtude do peso dos proveitos do serviço grossista de terminação fixa na 

totalidade dos proveitos relevantes. 

No entanto, uma vez identificada esta natureza de custos, e existindo um nexo de causalidade 

direto com o serviço de terminação de chamada, não parece fazer sentido para a MEO a sua 

não consideração no modelo. Salienta ainda a MEO, que, para o modelo em causa, a inclusão 

destes custos é relevante na perspetiva da sua imputação ao serviço de terminação de 

chamada, e não no que respeita à alocação pelos diversos operadores, como parece, 

segundo este operador, referir a ANACOM no seu SPD. 

Comentário ANACOM 

Relativamente à incorporação dos custos de regulação, reconhecendo o mérito da 

argumentação da MEO a ANACOM entendeu incorporá-los no modelo revisto, constatando-

se ainda assim o explanado no SPD, que “a incorporação destas taxas não teria impacto 

significativo no valor final da terminação a determinar”. Assim, após a incorporação dos custos 

de regulação no modelo, verifica-se que o valor LRIC puro de terminação mantem-se 

praticamente inalterável face ao que consta no SPD original. 

Para o efeito, a incorporação dos custos de regulação no modelo foi realizada de acordo com 

a Decisão12 da ANACOM, de 28 de agosto de 2014, relativa à revisão dos custos de regulação 

das taxas de 2013. A inclusão das taxas de regulação no modelo considerou, tendo em conta 

                                                
12Revisão dos custos de regulação das taxas de 2013 - comunicações eletrónicas, disponível no sítio 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1325932 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1325932
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a escala do operador modelado, que era razoável assumir uma percentagem contributiva t2, 

relativa a 2013, de 0,5575 por cento.  

As taxas regulatórias pagas pelo operador atribuível aos serviços de terminação fixo foi 

calculado como 𝑇2 = 𝑡2 × 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡. Consequentemente, o custo de terminação 

incluindo as taxas de regulação é calculado como:  

Custos_de_terminação(com taxas de regulação) = Custos_de_terminação (1 + 𝑡2), 

onde t2 = Taxa a pagar pelas entidades do escalão 2 (rendimentos relevantes >1.500.000€) 

=  (27.953.316€ - 70.000€) / 5.001.757.928€ = 0,5575% 

À luz destes valores, considerou-se razoável assumir para efeitos do modelo um valor de 

longo prazo de 0,6% para t2. 

 

3.2.4 Implementação do modelo 

Nesta seção, discutir-se-ão os aspetos conceptuais relacionados com a implementação de 

serviços no modelo de custeio, estruturada da seguinte forma: 

 Incremento relevante; 

 Metodologia de depreciação de ativos; 

 Horizonte temporal; 

 Remuneração do custo de capital; 

 Calibração do modelo 

3.2.4.1 Incremento relevante  

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao incremento relevante, a  

ANACOM, com vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos 

do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo 

de custeio o qual considerou como incremento relevante os custos evitáveis do serviço 

grossista de terminação fixa de chamadas a terceiros. Desta forma, apenas devem ser 

considerados os custos sensíveis ao tráfego de terminação expurgando-se do seu cálculo 

quaisquer custos não sensíveis ao tráfego de terminação.  
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Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

3.2.4.2 Metodologia de depreciação de ativos  

No âmbito da presente consulta, no que respeita à metodologia de depreciação de 

ativos, a ANACOM, com vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços 

máximos do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um 

modelo de custeio assente na Opção 4 – Depreciação económica. 

Nas respostas à presente consulta não foram rececionados quaisquer comentários 

específicos sobre este aspecto do modelo desenvolvido.  

Entendimento ANACOM 

Não se vendo a necessidade de aprofundar este tema, a ANACOM mantém o entendimento 

expresso no documento de consulta. 

 

3.2.4.3 Horizonte temporal  

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao horizonte temporal, a ANACOM, 

com vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço 

de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo de custeio 

com um horizonte temporal de 45 anos, que permitisse abarcar os ativos com vida útil 

mais longa. 
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No que se refere ao horizonte temporal, e como já referido pela MEO na sua pronúncia 

anterior, este operador considera que não é credível que para um horizonte temporal de 45 

anos tudo se mantenha igual ao modelizado para o período atual, sendo de esperar evoluções 

tecnológicas que não se encontram incorporadas no modelo, nem o poderiam ser. 

Assim, é entendimento da MEO que, para além das estimativas de longo prazo realizadas no 

âmbito deste modelo serem muito pouco credíveis, o modelo assenta numa recuperação dos 

investimentos no período de tempo considerado, o que provavelmente não ocorrerá, face à 

obsolescência tecnológica que é expectável. Ao abstrair deste efeito, o modelo coloca em 

causa o ciclo de investimento de um operador e consequentemente a sua capacidade de 

inovação. 

Comentário ANACOM 

Segundo os próprios consultores que desenvolveram o modelo a modelização de um 

horizonte temporal alargado não diverge das práticas da generalidade das ARNs que 

realizaram exercícios similares. Pretende-se, assim, garantir que o bem de maior duração 

possa ter, pelo menos, um período de vida útil completo, minimizando a importância de 

eventuais valores residuais dos ativos existentes no final do período.  

Uma questão diferente do horizonte temporal modelado é a definição da vida útil dos 

equipamentos, a qual é definida tendo em conta o período durante o qual se espera que o 

mesmo traga benefícios económicos para a empresa, antes da sua substituição quer seja por 

motivos de obsolescência tecnológica, quer seja por avaria. Neste sentido a ANACOM teve 

a preocupação de incorporar a informação disponível, incluindo a prestada pelos operadores 

fixos nacionais em resposta ao questionário remetido por esta autoridade. 

Tendo em conta que o horizonte temporal difere da vida útil da generalidade dos 

equipamentos, o modelo desenvolvido considera a necessidade de garantir a realização de 

investimentos de substituição que permitam colmatar esta diferença, garantindo a normal 

atividade do operador ao longo de todo o horizonte temporal definido.  

Estas considerações levaram a ANACOM a considerar, para efeitos do modelo desenvolvido, 

um prazo alargado de 45 anos, valor, aliás, idêntico e consistente ao considerado aquando 

do desenvolvimento do modelo de terminação móvel. 
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3.2.4.4 Remuneração do custo de capital 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à remuneração do custo de capital, a 

ANACOM, com vista a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos 

do serviço de terminação de chamadas de voz em redes fixas, desenvolveu um modelo 

de custeio, o qual teve em consideração uma remuneração adequada dos investimentos 

que o operador hipotético teria de realizar com vista à prestação do serviço de terminação 

de chamadas na rede fixa, tendo em conta os riscos de negócio a este associado. 

O cálculo do custo de capital considerado no modelo desenvolvido assentou na adaptação 

da metodologia aplicada à MEO no negócio das comunicações fixas, atendendo 

nomeadamente às semelhanças/diferenças entre as redes fixas da MEO e o operador 

modelado. 

Relativamente à remuneração do custo de capital, a Vodafone alerta que dada a relevância 

que este parâmetro assume no resultado final do modelo, a imperiosa necessidade de ser 

utilizada a informação mais atualizada disponível (por forma a refletir a realidade do mercado 

num momento próximo da aplicação dos preços) e o Despacho de 23 de maio de 2014 relativo 

à taxa de custo de capital aplicável à PTC para 2014 (o qual determinou a taxa de custo de 

capital “pre-tax” de 10,42 por cento, com base na metodologia aprovada na Deliberação da 

ANACOM, de 05 de dezembro de 2013), a ANACOM deverá rever a taxa de custo de capital 

considerada no cálculo do preço de terminação fixa no modelo de custeio. 

A Vodafone considera que esta atualização é preponderante e decisiva para a fixação dos 

preços de terminação fixa a vigorar no ano de 2014, tendo inclusive relevância acrescida 

devido ao facto de, nos últimos anos, se terem verificado alterações significativas nas 

condições gerais do mercado, alterações essas que são refletidas na variação anual do custo 

de capital apurado para a PTC registada entre os anos de 2013 e 2014 (-1,27% em termos 

absolutos e/ou -10,8% em termos relativos). 

Comentário ANACOM 

Não sendo expectável que a taxa de custo de capital se mantenha constante ao longo de um 

período de tempo tão alargado, considera-se que a simulação de variações na taxa de custo 
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de capital ao longo de 45 anos é um exercício não só complexo e altamente especulativo, 

mas sobretudo inútil no contexto do presente modelo. O que o modelo deve garantir é que 

produz resultados coerentes e consistentes, implicando desse modo que o cálculo do WACC 

terá de ter em conta a melhor informação disponível. 

A forma como o WACC é apurado implica conhecer com razoável certeza quais os valores 

de diversos parâmetros, sendo que destes, alguns são exógenos ao operador modelado (por 

exemplo: taxa de juro sem risco, taxa de imposto, prémio de risco), pelo que a sua estimação 

a longo prazo implicaria um nível adicional de complexidade ao presente modelo sem 

proporcionar, necessariamente, maior robustez aos resultados produzidos, particularmente 

atendendo ao contexto macroeconómico atual. 

Neste sentido, considerando-se que existia uma nova referência para o valor do custo de 

capital aplicável à PTC para efeitos regulatórios em 2014, entende-se que esta referência 

representa uma boa aproximação à taxa de custo de capital do operador hipotético a 

considerar. Nesta sequência, informa-se que o modelo foi atualizado para que o parâmetro 

respeitante à taxa de custo de capital refletisse o valor regulatório utilizado em 2014. 

Importa ainda referir que é expectativa da ANACOM que numa futura atualização do modelo 

de custeio, na medida em que exista maior confiança nos parâmetros relevantes no cálculo 

do custo de capital, este poderá ser objeto de revisão à luz dos desenvolvimentos que 

entretanto forem registados. Estas revisões terão também o condão de mitigar a necessidade 

de realizar estimativas de muito longo prazo que, como se referiu, seriam necessariamente 

difíceis e incertas. 

3.2.4.5 Calibração do modelo 

Relativamente à calibração do modelo a G9Telecom considera que ao calibrar o modelo de 

custeio tendo por base os elementos de tráfego que essencialmente vertem do histórico da 

Portugal Telecom só poderá ter como resultado uma profunda distorção dos atos de 

regulação. Segundo opinião da G9Telecom, a PT Comunicações foi uma empresa que 

cresceu no serviço fixo telefónico fora de qualquer ambiente concorrencial, pelo que não pode 

servir de bitola para um operador hipotético que se considera vir a crescer de forma orgânica 

num contexto de concorrência com outros operadores dos quais se destaca o incumbente 

que, na presente data, detém ainda mais de 50% do mercado de voz fixa. 
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A G9Telecom solicita, na sua resposta, que a ANACOM reveja o SPD de modo a ajustar e a 

recalibrar o modelo de custeio, por forma a traduzir valores absolutos de terminação que 

estejam alinhados com a realidade do resto da UE. Deve a ANACOM, de acordo com opinião 

expressa da G9Telecom, introduzir um limiar mínimo obtido por benchmarking com a 

realidade do resto da UE no que diz respeito ao máximo de assimetria entre as tarifas de 

terminação fixa e as tarifas de terminação móvel. É do entendimento da G9Telecom que as 

tarifas de terminação fixa deverão ser sempre superiores a 50% das tarifas de terminação 

móvel e jamais 5,35% como é proposto, segundo este operador, valor que sob os mais 

variados aspetos não poderá ser atendível. 

Comentário ANACOM 

Durante o processo de desenvolvimento deste modelo de custeio foram solicitados elementos 

a todos os operadores, tendo sido concedido um prazo bastante alargado de modo a que 

fosse possível recolher a melhor informação disponível para que o operador modelado tivesse 

a maior aderência possível à realidade nacional. O resultado deste trabalho é função não só 

da qualidade e quantidade de elementos fornecidos, como também de um julgamento 

profissional da consultora envolvida.  

Em qualquer caso, importa notar que o trabalho desenvolvido não teve nem pode ter, ab initio, 

um resultado objetivo preconcebido e por referência a uma realidade totalmente distinta como 

é o caso de uma rede móvel. 

Recorda-se que o custo LRIC “puro” é apurado pela diferença entre os custos de dois 

operadores hipotéticos, um prestando a totalidade de serviços e outro prestando a totalidade 

de serviços com exceção do serviço de terminação fixa, implicando que contrariamente ao 

que acontece no modelo de custeio para as terminações móveis (em que o acréscimo de 

tráfego de terminação poderá implicar a instalação de mais equipamento na rede de acesso, 

nomeadamente de BTS), a grande maioria dos recursos necessários à operação do operador 

fixo não sejam incrementais ao serviço de terminação fixa. 

A MEO solicita à ANACOM a disponibilização dos pressupostos que estão na origem da 

evolução dos clientes de acesso indireto, já que se tem vindo a verificar um decréscimo 

contínuo e acentuado, enquanto o pressuposto assumido pelo modelo foi de uma evolução 

positiva dos clientes de acesso indireto, a partir do ano 2014. 
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A MEO chama a atenção para o facto de o modelo disponibilizado apresentar alguns valores 

preenchidos para o geotipo 5 quando este, no plano conceptual, é inexistente. 

Sob o ponto de vista técnico, o modelo contém pressupostos que, no entender da MEO, não 

parecem ser adequados face à realidade existente no território nacional, nomeadamente no 

que se refere aos seguintes aspetos: 

 em vez de ter sido usado o número de nós de acesso que a MEO reportou para a sua 

rede em 2012 (2699), foi adotado um número bastante inferior, ou seja, apenas 1669 

nós MDF; 

 o número de equipamentos que agregam os acessos de cobre (DSLAMs) considerado 

no modelo é bastante inferior ao que seria realmente necessário para cobrir o território 

e a população, o que requereria igualmente o recurso aos SDF; 

 na sequência do comentário anterior, a MEO refere o modelo desenvolvido pela 

Analysys Mason para a ARCEP, onde foram considerados quer os MDF’s quer os 

SDF’s da France Telecom13; 

 quanto aos acessos em fibra, embora esteja referido que o modelo considera como 

elegíveis 513 nós de acesso para a colocação de OLT’s (número este que a MEO 

considera adequado), ao longo de todo o período de estudo o modelo apenas utiliza 

118. Para a MEO, este número parece não ser possível para abranger o número de 

casas passadas que são referidas (cerca de 4,3 milhões) e/ou obter-se o número de 

clientes NGA indicado. 

A MEO nota ainda [IIC] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                
13 13.568 em 2009, tendo sido estimado um crescimento para 16.155 em 2012, sendo que no final de 2013 existiam na realidade 
cerca de 15.861 Noeud de Raccordement Abonné. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [FIC] 

Outro ponto considerado crítico no modelo para a MEO diz respeito à não consideração de 

redundância nos uplinks dos DSLAMs e das OLTs, ao contrário, do que é a seu ver usual ser 

feito pelos operadores. A MEO refere que noutros modelos de custeio LRIC já existentes foi 

considerada a existência de redundância. Deste modo, a MEO considera que o número de 

uplinks contemplado no modelo se encontra muito abaixo do que seria razoável.  

A MEO considera também que a ocupação que o modelo considera para os portos PON 

parece ser excessiva, só podendo ser conseguida com recurso a sub-repartidores de fibras 

óticas colocados em armários de rua ou a uma arquitetura de fibra ótica ponto-a-ponto na 

rede de acesso, apenas com “splitagem” na Central. No entanto, para a MEO nenhuma 

destas opções retrata as redes FTTH existentes em Portugal, pois sobretudo nas zonas 

urbanas os municípios não têm permitido a instalação dos armários para a colocação dos 

sub-repartidores e todos os operadores têm usado uma arquitetura de rede de fibra ótica com 

splitters na rede de acesso (colocados em juntas e nas caixas dos prédios), uma vez que uma 

arquitetura de fibra ótica ponto-a-ponto ocuparia um espaço excessivo nas condutas e nas 

centrais, deteriorando o plano de negócio. 

A MEO considera, também, que a capacidade adotada pelo modelo para as OLTs é 

excessiva, tendo em conta as capacidades das OLTs existentes no mercado desde 2010 e 

que são utilizadas pelos operadores em Portugal. 

Ainda no plano técnico, a MEO chama à atenção de que na folha “Operator” do ficheiro 

“1.Market.xlsm” do modelo, na secção “Subscriber data”, no ponto “1 Market subscriber”, os 

acessos “Broadband” a nível nacional, linha 2110, não são coerentes com o total dos acessos 

“Broadband” por geotipo, linha 2124. Nomeadamente, quanto aos acessos do tipo “o/w 

standard”, linha 2111 e linha 2132, parece-nos que a diferença se deve ao facto de nos 

acessos por geotipo não estarem a ser incluídos os acessos de “Bitstream” linhas 531 a 535 

da folha “Demand”. 

A MEO refere que no modelo da Analysys Mason, relativamente à redundância na rede de 

transmissão, foram consideradas exceções nas ligações entre o Continente, os Açores e a 

Madeira. Esta situação contrasta segundo a MEO com a sua a rede, uma vez que a sua rede 
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de transmissão entre os Açores, a Madeira e o Continente é securizada, usando um anel 

Continente-Açores-Madeira, através de um troço do cabo submarino Collumbus III entre o 

Continente e os Açores, um troço do cabo submarino Atlantis 2 entre a Madeira e o 

Continente, e um terceiro troço num cabo submarino PT Funchal-Ponta Delgada entre a 

Madeira e os Açores. Também na ilha da Madeira, existem dois nós L2. A MEO considera, 

assim, que a rede do operador hipotético deveria reproduzir estas características. 

A MEO considera que no que se refere à evolução dos preços unitários dos principais 

equipamentos, estimada pela ANACOM, apesar de se ter verificado uma diminuição dos 

custos dos equipamentos de rede nos últimos anos, é improvável que esse nível de erosão 

de preços continue, tendo em conta que a margem de redução vai diminuindo e que a 

tendência é para a estabilização dos preços de mercado. Assim, a MEO sugere que a 

evolução dos “Equipment capital expenditure trends” deveria ser de 0% a partir de 2014, à 

semelhança do preconizado para o OPEX, ou simplesmente acompanhar o valor da inflação. 

 A MEO considera que um elevado nível de erosão do custo dos equipamentos só será 

possível num cenário de degradação da qualidade da rede, menor evolução tecnológica e 

maior número de falhas de integridade nas redes. 

Comentário ANACOM 

O modelo assume uma evolução positiva de acesso com recurso à rede de terceiros uma vez 

que considera razoável que este vá ser impulsionado pelo desenvolvimento previsível das 

NGA. Assim, considera-se que o acesso com recurso à rede de terceiros “tradicional” vai 

continuar a decrescer enquanto o baseado nas NGA irá aumentar ao longo dos próximos 

anos. 

No tocante ao geotipo 5, e como referido nos comentários, alguns valores estão preenchidos. 

No entanto, como o geotipo 5 não tem assinantes nem tráfego associado, os valores para o 

número de elementos de rede, CAPEX, OPEX, etc., são nulos, pelo que não foi utilizado. A 

existência deste elemento tem unicamente como objetivo permitir a realização de testes de 

validação ou eventuais evoluções no futuro do modelo. 

Sobre os aspetos técnicos do modelo que a MEO alega não serem adequados face à 

realidade existente no território nacional, é importante notar que a configuração da rede do 

operador incumbente foi considerada, embora não tenha sido modelada “ipsis verbis”. 
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Salienta-se a este propósito que embora o número de nós de acesso modelados seja 

fortemente influenciado pelo desenho da rede do operador incumbente em estreita relação 

com a cobertura de índole nacional exibida, os níveis de agregação considerados no modelo 

foram objeto de alteração por forma a refletir um nível de eficiência superior. Adicionalmente, 

é importante notar que o exercício de modelização realizado incidiu sobre a rede core e não 

sobre a rede de acesso, implicando que o número de MDFs modelado não tenha qualquer 

impacto sobre o valor LRIC puro da FTR calculada, uma vez que o número de MDFs não é 

incremental com o tráfego de chamadas terminadas. 

Sobre a questão do número de MDFs, os próprios consultores referiram que este número 

(1669) corresponde ao número de centrais locais e não ao número de MDFs, que de resto 

não foram modelados, uma vez que são parte da rede de acesso e por conseguinte estão 

fora do âmbito deste estudo. Como se referiu, o dimensionamento da rede de acesso não 

varia com a inclusão do tráfego de terminação, embora o número de portos com ligação à 

rede core nos nós de acesso possam variar. No entanto, a localização dos portos é irrelevante 

uma vez definido o número de nós. 

Relativamente ao facto de o modelo ter utilizado 118 nós de acesso, confrontados os 

consultores, estes informam que utilizando o FTTx a distância máxima, considerada no 

modelo, entre a central local e o utilizador final pode ser superior à distância máxima 

considerada com xDSL, pelo que serão necessários menos nós de acesso. É também 

importante notar que o número de OLTs por central local foi dimensionado de modo a cobrir 

todos os domicílios dentro do raio de FTTx. Desse modo, resulta que o operador modelado 

não necessita de instalar OLTs em todas as centrais locais existentes, mas apenas num 

subconjunto das mesmas.  

Quanto às discrepâncias entre o número de PoPs, o modelo considera os subscritores de 

fibra (FTTH) e cabo (não somado, mas sim o maior dos dois valores - ver "1 Market.xlsx ', 

sheet 'Demand', linhas 841-870). As considerações e cálculos apresentados são baseados 

apenas na própria rede/susbcritores (FTTx) e no modelo, apenas o número de nós da rede é 

semelhante ao valor da MEO. O pressuposto subjacente ao modelo é que o mesmo número 

de nós pode lidar com um número maior de linhas, entendendo-se este pressuposto como 

razoável dado que estas linhas estão localizadas no mesmo território e a metodologia adotada 

é scorched-node modificada. 
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Partindo deste pressuposto, é necessário um número menor de nós para cobrir um maior 

número de domicílios em relação ao cálculo da MEO. Na realidade, é expectável que a MEO 

rentabilize a rede existente (em termos de número de nós e locais) ao planear e implantar 

sua rede NGA (abordagem de sobreposição), não estando no entanto o operador hipotético 

sujeito ao mesmo constrangimento. 

Quanto à afirmação de que o número de uplinks contemplado no modelo se encontra muito 

abaixo do que seria razoável, refira-se que o modelo assume uma arquitetura de rede em 

anel em todos os níveis da rede de transmissão: dois transponders por porta de uplink são 

provisionados, a fim de transmitir o sinal para ambos os lados do anel, tendo as portas de 

uplink um fator de utilização muito inferior aos 100%. Adicionalmente, foram consideradas 

uma série de portas redundantes em todos os nós, a fim de garantir a fiabilidade das redes e 

a disponibilidade em caso de alguma falha da porta, sendo o modelo compatível com a 

informação da Frontier Economics referida pela MEO. 

Sobre a ocupação que o modelo considera para os portos PON e ao facto de esta parecer 

ser excessiva, não é claro se a MEO se refere ao número de casas passadas por porta OLT 

ou ao fator de utilização das portas OLT. 

No primeiro caso, o valor usado, 64, é segundo os consultores um valor padrão e uma 

referência internacional amplamente aceite. No segundo caso, o valor reportado na versão 

pública do modelo foi anonimizada de forma a garantir a confidencialidade da informação 

prestada pelos operadores. Confrontados os consultores, estes enfatizaram que o valor 

utilizado na versão confidencial do modelo foi comparada e validada através benchmarks.  

Além disso, vale a pena observar que não obstante a rede de acesso não ser modelada em 

detalhe, uma vez que está fora do âmbito deste trabalho, na medida em que alguma 

modelização da rede de acesso é realizada, nomeadamente no referente aos equipamentos 

do primeiro ponto de concentração do tráfego (secção 4.2 Demarcation of network layers do 

documento Conceptual approach for the fixed BU-LRIC model), esta não pretende ser a rede 

da MEO, mas sim uma rede de um operador eficiente hipotético. Neste contexto, entende-se 

também que a utilização de dois níveis de divisão na rede FTTH-GPON representa uma 

solução relativamente pacífica e aceite na indústria. 
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Já quanto à alegada capacidade excessiva incorporada nos OLTs, considera-se que os 

valores estão corretos, dado que em cada área os OLTs são dimensionados por forma a 

cobrir o máximo entre os domicílios passados pela rede FTTx da MEO e os domicílios 

passados pelas redes de cabo. Os parâmetros técnicos utilizados no modelo são, segundo 

os consultores, valores padrão da indústria e amplamente aceites e adotados. 

Sobre as ligações entre o Continente e as Regiões Autónomas, importa referir que do ponto 

de vista conceptual a rede da MEO é certamente um ponto de referência útil e importante 

para modelar a rede de um operador hipotético, embora tal não signifique que a rede 

modelada deva ser idêntica à da MEO, já que a rede do operador histórico foi 

estabelecida/desenvolvida ao longo de várias décadas em comparação com a rede do 

operador modelado (hipotético). A rede modelada é baseada nas tecnologias mais recentes 

no que diz respeito a todos os elementos da rede, o que geralmente não se verifica no caso 

de um do operador histórico, não permitindo assim uma comparação direta entre as duas 

redes. 

Acresce que a rede modelada do operador hipotético não tenta replicar as características da 

rede do operador histórico, sendo que a rede de cabos submarinos não varia com o tráfego 

de terminação, pelo que para efeitos do modelo desenvolvido o consultor implementou 

algumas simplificações, nomeadamente ao nível da topologia de rede, considerando que as 

Regiões Autónomas têm redes independentes e ligadas direta e individualmente a Portugal 

Continental através de um cabo submarino que liga os nós L2 aos nós da rede core 

localizados em Portugal Continental, por contraponto com a estrutura em anel mantida pela 

MEO.  

No respeitante ao valor inscrito no modelo relativo à evolução expectável dos preços de 

equipamento, estes são baseados, de acordo com os consultores, em referências 

internacionais amplamente aceites, validados pela observação da evolução dos preços reais 

ocorrida nos últimos anos, sendo suportadas na expectativa de evolução tecnológica contínua 

ao nível do equipamento de rede ativos, em consonância com a observação empírica do 

passado. Ainda assim, importa clarificar que nem todas as categorias de CAPEX têm 

tendências de preços negativas, considerando-se que ativos referentes aos elementos 

passivos da rede (por exemplo, locais e obras de construção civil) têm uma tendência de 

evolução de preços reais positiva.  
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Relativamente à evolução do custo dos equipamentos, não se consegue perceber como os 

fatores aludidos pela MEO podem estar diretamente relacionados com o nível de erosão de 

preços. Considera-se que a evolução tecnológica rápida, ao contrário do referido pela MEO, 

contribui para um aumento da capacidade dos equipamentos e a uma redução dos seus 

custos unitários, levando assim a que o preço unitário dos equipamentos eletrónicos para 

uma determinada unidade de capacidade tende a diminuir. 

Finalmente, a MEO mencionou um erro na folha “Operator” do ficheiro “1.Market.xlsm” do 

modelo, na secção “Subscriber data”, no ponto “1 Market subscriber”. Esse erro foi corrigido, 

não tendo impacto nos resultados, agradecendo a ANACOM a chamada de atenção. 

 

3.3 Resultados do modelo 

A G9Telecom considera que torna-se penoso verificar a aparente ausência de sentido crítico 

da ANACOM perante os valores obtidos pelo modelo de custeio utilizado, nomeadamente 

quando o valor de 0,00068€/minuto traduz as seguintes realidades que são aparentemente 

invisíveis para o regulador Português e que, por mera comparação com os restantes países 

da UE, levam a concluir, segundo a G9Telecom, que o referido modelo de custeio conterá 

erros relevantes, nomeadamente porque: 

a) O modelo propõe que o preço de terminação fixa em Portugal passe a ser o segundo 

mais baixo de toda a UE, 38% inferior ao valor da média de LRIC puro 

(0,001091€/minuto) utilizado no anterior sentido provável de decisão; 

b) O valor da terminação fixa proposto apresenta a segunda maior assimetria da UE face 

ao valor da terminação móvel. O modelo propõe que a terminação fixa cubra somente 

5,35% dos custos da terminação móvel. Atente-se ainda para o facto do tráfego 

destinado às redes móveis nacionais ser 2,6 vezes superior ao tráfego destinado à 

rede fixa, situação que não se verifica noutros países da UE;  

Comentário ANACOM 

O valor obtido para a terminação fixa foi o resultado de um modelo 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. 
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Adicionalmente, a generalidade das características do modelo que se desenvolveu foram 

também objeto de uma consulta pública específica, que decorreu entre 29/11/2013 e 

15/01/2014, assim como de uma sessão de trabalho, visando a recolha de contributos não só 

dos operadores fixos, como também do resto da indústria e de outras entidades interessadas, 

tendo esses contributos levado a alterações das caraterísticas do modelo desenvolvido. 

Ressalva-se ainda que o modelo foi desenvolvido de forma a calcular um valor para a 

terminação fixa ao invés de desenvolver-se um modelo de modo a ir ao encontro de um valor 

pré-definido, situação essa que careceria de transparência e objetividade. Acresce ainda que 

com base na informação disponível, os resultados do modelo apontam para um valor ao nível 

do quarto mais baixo da UE. 

Relativamente ao valor da terminação móvel, entende a ANACOM não ser este o momento 

nem o espaço para a discussão desta matéria, focando-se este processo exclusivamente na 

decisão sobre a terminação fixa de acordo com a Recomendação da CE, nem se concedendo 

que o resultado do presente modelo deva, ou possa sequer depender do resultado de um 

modelo independente e autónomo como é o modelo para a aferição dos custos da terminação 

móvel. No entanto e conforme já referido neste documento, o valor da terminação móvel em 

Portugal situa-se entre os mais baixos da União Europeia. 

Sobre os restantes aspetos referidos pela G9Telecom não relacionados com o modelo de 

terminação fixa, remete-se a discussão desses temas para o momento e sede próprias. 

A Cabovisão/Onitelecom refere que a tarifa de terminação fixa proposta pela ANACOM é a 

segunda mais baixa, somente atrás do Reino Unido, de entre os países que já aplicaram o 

modelo BU-LRIC “puro”. Prossegue esta entidade referindo não compreender como pode um 

país como Portugal, com as limitações económicas e de dimensão de mercado conhecidas, 

aplicar tarifas de terminação muito mais baixas do que países com dimensões propícias a 

operações com economias de escala muito mais elevadas e, consequentemente, capazes de 

levar ao desenvolvimento de operadores mais eficientes. A Cabovisão/Onitelecom aponta 

como exemplo, a França que aplica uma tarifa de 0,08 cent€/min, a qual é 18% superior à 

tarifa proposta para Portugal, e a Itália que aplica uma tarifa de 0,1040, que é 53% mais 

elevada que Portugal. Com base nas constatações acima apontadas, a 

Cabovisão/Onitelecom considera que está comprovado que o modelo aplicado em Portugal 
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é baseado num operador excessivamente eficiente face à realidade do mercado, resultando 

isto da aplicação de pressupostos irrealistas no modelo. 

Comentário ANACOM 

O valor obtido e referido no SPD, 0,00068 euro/minuto, resulta do cálculo da terminação fixa 

em Portugal utilizando uma abordagem LRIC “pura”, captando as especificidades nacionais 

e recorrendo à informação prestada pelos agentes a operar no mercado português. 

Relembra-se que todos os operadores tiveram oportunidade de prestar informações sobre as 

suas redes e de se pronunciarem em vários momentos sobre os vários aspetos do modelo 

agora desenvolvido. 

Sobre a questão dos níveis de eficiência incorporados no modelo desenvolvido, como já 

referido na secção 2.1, a ANACOM salienta que o modelo desenvolvido assenta na 

consideração de um operador hipotético com determinadas características, nomeadamente 

cobertura nacional, reconhecendo que os operadores de menor dimensão têm normalmente 

opções de escolha por áreas mais rentáveis. Por outro lado, dado que o custo LRIC “puro” é 

apurado pela diferença entre os custos de dois operadores hipotéticos, um prestando a 

totalidade de serviços e outro prestando a totalidade de serviços com exceção do serviço de 

terminação fixa o apuramento do resultado do modelo torna-se menos sensível à questão da 

escala do operador modelado pelo facto da grande maioria dos recursos necessários à 

operação do operador não serem incrementais ao serviço de terminação fixa. 

 

3.4 Apresentação do modelo 

Segundo a MEO, não obstante a documentação associada ao modelo, nomeadamente os 

documentos “Documentation accompanying the fixed BU-LRIC model” e “Conceptual 

approach for the fixed BU-LRIC model”, a complexidade dos ficheiros e dos algoritmos 

implementados é assinalável e cria dificuldades de análise e compreensão. Na opinião da 

MEO, tais dificuldades poderiam ter sido debeladas caso a ANACOM tivesse disponibilizado 

durante a fase da anterior consulta uma versão draft do modelo, com a qual os operadores 

poderiam estar familiarizados aquando da preparação dos comentários ao SPD. 
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A MEO considera, assim, que a apresentação do modelo devia ter sido acompanhada de uma 

explicação e de uma visita guiada por parte da Analysys Mason ou da ANACOM, não só para 

reduzir as barreiras criadas pela complexidade já referida mas, também, por haver informação 

e pressupostos que não se encontram disponíveis e visíveis e que são essenciais para a 

compreensão cabal do modelo. 

A este propósito, a MEO lamenta que o seu pedido, no sentido da realização de uma sessão 

de esclarecimento/workshop sobre o modelo, apresentado no decurso da presente consulta, 

não tenha merecido acolhimento por parte da ANACOM. 

É igualmente entendimento da MEO que a informação deveria ser disponibilizada com um 

nível superior de desagregação e não apenas ao nível dos quatro geotipos (como por 

exemplo o número das casas passadas com fibra por área de nova geração, o número de 

clientes por área de nova geração, etc.), para se poder avaliar melhor o respetivo impacto no 

dimensionamento da rede do operador hipotético. 

Além do referido, a MEO considera que o modelo deveria ser acompanhado de anexos com 

a representação geográfica dos nós das redes de acesso, de agregação e core que foram 

considerados, bem como dos diagramas de interligação desses nós. Seria também 

importante para a MEO que o modelo permitisse fazer simulações variando os nós de rede 

de acesso, de agregação e core em termos de número e/ou de localização. 

A MEO lamenta, de resto, que a ANACOM não tenha seguido a prática do regulador francês 

- ARCEP - nesta matéria, e conforme se sugeriu, de incluir nesta consulta as necessárias 

análises de sensibilidade às várias escolhas metodológicas efetuadas. Tal teria permitido 

tornar o processo mais transparente e aumentar a compreensão dos interessados acerca das 

implicações das várias escolhas. 

Acrescenta a MEO que também não compreende as razões que levaram a ANACOM a 

publicar uma versão pública do modelo com resultados que se distanciam substancialmente 

(em mais de 20%) dos resultados do modelo corretamente calibrado. Tratando-se de um 

modelo do tipo bottom-up assente num operador hipotético, a MEO não compreende que 

motivos de confidencialidade podem justificar tal opção. 

Assim a MEO considera que, a bem da transparência, o modelo tornado público na consulta 

deveria ter sido muito semelhante ao que foi utilizado para determinar o preço máximo de 
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terminação das chamadas vocais em redes fixas a aplicar pelos operadores. Segundo a MEO, 

a não ocorrência de tal facto dificulta a compreensão do modelo como um todo, não 

permitindo a análise do impacto que as diversas variáveis têm no resultado final. 

Após a análise do modelo a MEO concluiu que os resultados apurados através do modelo 

LRIC “puro” são cerca de três vezes inferiores aos apurados através do modelo LRAIC+, 

inferindo assim o quanto os outros serviços prestados pelos operadores de comunicações 

eletrónicas terão de “subsidiar” os custos não recuperados pelo serviço de terminação de 

chamada. 

A MEO salienta ainda que, para além destes custos, os operadores incorrem também em 

custos comuns, que devem ser recuperados através da sua atividade operacional. Assim, a 

MEO considera que independentemente da metodologia de apuramento do incremento 

relevante para a determinação do preço de terminação de chamada, qualquer tarifa de 

terminação de chamada deveria ter incluído um mark-up para fazer face a estes custos. 

Com base neste enquadramento a MEO é da opinião de que seria muito útil que o modelo 

disponibilizado pela ANACOM calculasse também a tarifa de terminação de chamada tendo 

por base a variante LRIC +, a qual inclui o tal mark-up para fazer face aos custos comuns. 

Comentário ANACOM 

Como já referido anteriormente, neste documento reconhece-se a complexidade do modelo, 

a qual é inerente à modelação de um operador fixo hipotético, resultando de um esforço no 

sentido de aproximar, o operador modelado, tanto quanto possível de um operador real. 

Nesse sentido, entende-se que a redução da complexidade resultaria num modelo menos 

realista e claro, o que poderia levar a resultados ambíguos e desfasados da realidade 

portuguesa. Ademais, a complexidade do modelo aludida é naturalmente função do grau de 

realismo e aderência à realidade que o modelo procura incorporar, sendo possível uma 

abordagem de simplificação do modelo, embora à custa de um maior distanciamento da 

realidade técnica e operacional que se pretende representar. No caso concreto, a ANACOM 

entende que o atual modelo representa um bom equilíbrio destas variáveis. 

Relativamente à apresentação do modelo e ao facto de a MEO considerar que esta devia ter 

sido acompanhada de uma explicação e de uma visita guiada por parte da Analysys Mason, 

a ANACOM recorda que a MEO solicitou uma ação de formação um mês depois do 
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lançamento da consulta e sete dias úteis antes da data limite fixada para a resposta à mesma. 

Nesse contexto, não foi possível acolher as pretensões da MEO por representarem uma série 

de obstáculos de difícil transposição, conforme esta Autoridade referiu nessa sede. Acresce 

que o atual modelo é ao nível da usabilidade muito similar ao modelo desenvolvido para o 

setor móvel e havia já sido objeto de uma sessão de trabalho, contando com a presença do 

consultor e aberto à generalidade da indústria. 

Quanto ao nível de desagregação, um maior nível de desagregação, por exemplo em termos 

de casas passadas com fibra, teria um impacto apenas na rede de acesso de próxima 

geração (NGA). Confrontados os consultores, estes enfatizaram que dado o foco do modelo 

ser a rede core, esta apenas seria afetada de forma negligenciável pela refinação da análise 

proposta. A este respeito, insiste-se que o modelo traduz necessariamente uma simplificação 

da realidade subjacente, condicionada por uma série de limitações de ordem prática 

(disponibilidade e qualidade de informação, prazo de implementação, facilidade de utilização 

e de compreensão, etc.) aos quais a ANACOM tenta responder com vista a garantir um bom 

equilíbrio entre a complexidade do modelo e a aderência à realidade modelada, conforme se 

aludiu nos pontos anteriores.  

No tocante aos anexos com a representação geográfica dos nós das redes de acesso, de 

agregação e core que foram considerados, bem como dos diagramas de interligação desses 

nós, releva-se que a documentação que acompanha o modelo tem uma secção inteira 

dedicada à arquitetura de rede e ao layout da rede, ainda que alguns dos gráficos/imagens 

incluídas tivessem sido removidos de forma a proteger informações confidenciais dos 

operadores. 

O modelo não inclui qualquer sensibilidade em relação ao número de nós e locais, dado que 

o modelo utiliza uma abordagem scorched-node modificado, conforme debatido aquando da 

consulta pública sobre as opções metodológicas a implementar. 

Relativamente ao facto de não terem sido incluídas análises de sensibilidade às várias 

escolhas metodológicas efetuadas, relembra-se que na folha de cálculo “Market.xlsm” está 

disponível, para teste, um conjunto de sensibilidades relativas às escolhas metodológicas 

principais.  
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 As razões que levaram a ANACOM a publicar uma versão pública do modelo, prendem-se 

com o facto de que parte do modelo de custeio, relacionadas com os inputs do CAPEX e 

OPEX, foram elaboradas, sempre que aplicável, a partir das respostas dos operadores à 

solicitação de dados. O anonimato destes inputs na versão pública do modelo é necessário 

para proteger os dados confidenciais dos operadores, obtidos no âmbito de um acordo de 

não divulgação dos mesmos. A versão pública do modelo funciona exatamente da mesma 

forma que a confidencial, pelo que executando testes na versão pública o utilizador pode 

avaliar o impacto de cada variável sobre os resultados.  

Relativamente ao facto de os resultados apurados através do modelo LRIC “puro” serem 

cerca de três vezes inferiores aos apurados através do modelo LRAIC+, tal parece ser 

perfeitamente razoável à luz das duas definições, ressalvando-se contudo que dado o foco 

do modelo ser centrado no apuramento do custo LRIC “puro” de terminação, a ANACOM não 

aprofundou qualquer análise às diferenças de valor entre as opções LRAIC+ e LRIC “puro”. 

Em relação à sugestão do modelo permitir o cálculo da tarifa de terminação tendo por base a 

variante LRIC+, não se vislumbra qual a necessidade de tal opção dado que, tal representaria 

um esforço acrescido sem justificação e incoerente com o atual quadro regulatório. 

 

3.5 Conclusões e comentários finais 

Em resultado deste processo de consulta e das posições das partes interessadas recebidas, 

a ANACOM entendeu rever o modelo colocado a consulta pública nos pontos relacionados 

com os custos retalhistas e grossistas, nomeadamente no referente à inclusão das taxas 

regulatórias e com a remuneração do custo de capital, conforme abordado e explicado no 

presente documento (secção 3.2.3.3 e 3.2.4.4). 

Tendo em consideração a descrição das opções modeladas e dos mecanismos empregues 

na implementação prática dessas opções, os custos incrementais unitários (a valores de 

2012) do serviço grossista de terminação fixa, apurado de acordo com a Recomendação da 

CE situa-se, em 2016, em torno de 0,0633 cêntimos por minuto (a preços de 2012), ou 0,0644 

cêntimos por minuto considerando uma inflação próxima de 0,27 por cento em 2013, -0,28 
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por cento em 2014, 0,49 por cento em 2015 e uma inflação prevista de 1,214 por cento em 

2016. 

Atento o exposto, e considerando que: 

− a análise ao mercado grossista de terminação de chamadas em redes telefónicas 

públicas num local fixo, na qual se fundamenta a imposição da obrigação de controlo 

de preços, que determina a necessidade de adotar preços de terminação fixados com 

base nos custos obtidos pela aplicação de modelo de custeio LRIC “puro”, é nesta 

mesma data submetida a novos procedimentos de consulta; 

− importa assegurar a aplicação coerente do quadro regulamentar; 

a ANACOM promoverá, com os fundamentos expostos no presente relatório e após a 

conclusão dos procedimentos de consulta pública e de audiência prévia relativos ao mercado 

grossista de terminação fixa, a aprovação do projeto de decisão final relativo ao modelo de 

custeio em causa para notificação à Comissão Europeia, ao ORECE e às ARNs dos restantes 

Estados membros, em simultâneo com a aprovação do projeto de decisão final sobre a 

referida análise e correspondente notificação às mesmas entidades. 

 

  

                                                
14 De acordo com o Orçamento do Estado para 2016, disponível no sítio de Internet 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d
6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624445794c56684a53556c664d6a49755
a47396a&fich=ppl12-XIII_22.doc&Inline=true à data de 20 de abril de 2016. 
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Anexo A: Lista de acrónimos e abreviaturas 

ARN Autoridade Reguladora Nacional 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BAP Broadband Access Platform  

BU-LRIC Bottom Up Long Run Incremental Costs 

CCA Contabilidade ao Custo Atual (Current Cost Accounting) 

CE Comissão Europeia 

DSLAM/MSAN   Digital Subscriber Line Access Multiplexer/Multi-Service Access Node 

FL-LRIC/LRIC Custos prospetivos incrementais de longo prazo (Long Run Incremental Costs) 

GPON Gigabit Passive Optical Network 

HCA Contabilidade ao custo histórico (Historical Cost Accounting) 

IP Internet Protocol 

IP NGN IP Next Generation Network  

IP/MPLS   Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching 

LAN local area network 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

LRAIC Long-Run Average Incremental Cost 

MEA Modern Equivalent Assets 

NGA Rede de acesso de nova geração  

NGN Redes de nova geração (New Generation Networks) 

NG-SDH Next Generation SDH 

OLT Optical Line Terminal 

OPS Operadores e Prestadores de Serviço 

PI Ponto de Interligação 

PMS Poder de Mercado Significativo 

PV Present value 

RPG Rede de Próxima Geração 

SCA Sistema de Contabilidade Analítica 

SDH   Synchronous Digital Hierarchy 

SIM Subscriber Identity Module 

SPD Sentido Provável de Decisão 

STM Synchronous Transport Mode 

TDD Time Division Duplex 

TDM Time Division Multiplexing 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System  

WACC Weighted Average Cost of Capital 

WDM Wavelength-division multiplexing 
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Anexo B: Lista de outras entidades/organizações 

Analysys Mason Analysys Mason Limited 

CE Comissão Europeia 

ERG European Regulators Group (actual BEREC - Body of European Regulators 

for Electronic Communications) 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

UE União Europeia 

 

 


