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1. Nota Prévia 

No presente documento apresentam-se os comentários da NOS, SGPS, S.A., em 

nome das suas participadas NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações 

S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A., NOS Wholesale, S.A., doravante 

conjuntamente designadas por ”NOS”, ao projeto de decisão sobre os preços dos 

circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas 2021. 

2. Comentário Geral 

No âmbito do procedimento em curso, a NOS assinala como positiva a iniciativa 

da ANACOM de proceder com regularidade anual à análise dos preços dos 

circuitos CAM e dos circuitos inter-lhas, com o objetivo de assegurar o 

cumprimento pela MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (“MEO”) 

da obrigação de orientação aos custos no âmbito dos mercados de comunicações 

eletrónicas de elevada qualidade num local fixo (antigo Mercado 4). 

Este procedimento recorrente tem contribuído para uma redução regular e 

significativa dos preços das ligações às ilhas, com impactos não negligenciáveis 

na competitividade dos respetivos mercados geográficos.  

Com efeito, a avaliação anual dos preços dos circuitos CAM e circuitos inter-ilhas 

afigura-se da grande relevância num contexto de constante evolução em termos 

de necessidades de banda larga e, no presente caso, assume particular pertinência 

atendendo ao lançamento do 5G, que irá inescapavelmente trazer exigências 

acrescidas sobre as redes de comunicações eletrónicas. 

Porém, a NOS não pode deixar de assinalar dois aspetos que se afiguram 

determinantes no âmbito da análise dos preços das ligações às regiões 

autónomas e ligações inter-ilhas. 

Em primeiro lugar, importa assinalar - como a NOS já o fez na última consulta neste 

âmbito - aquela que tem sido a principal limitação do procedimento: a 
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confidencialidade da quase integralidade da informação apresentada, que impede 

a realização de qualquer avaliação ou apreciação informada e estruturada sobre a 

adequação dos custos apresentados pela MEO. 

Em segundo lugar, a necessidade crucial de uma avaliação dos custos e condições 

de ligação às ilhas numa perspetiva mais holística, tendo em conta: (1) o 

diferencial de preços das ligações às ilhas face às restantes áreas do território 

continental e atenta a subsidiação de que as mesmas beneficiaram para o seu 

desenvolvimento; (2) a ausência de regulação nas ligações às Flores e ao Corvo 

geridas pela Fibroglobal e (3) a ausência de soluções de securização orientadas 

aos custos nas Ofertas de Referência . 

Na ausência de informação detalhada sobre os custos incorridos pela MEO, as 

restantes secções do documento detalham as preocupações identificadas no 

âmbito dos preços e condições de acesso às ligações às regiões autónomas e 

ligações inter-ilhas. 

3. Preços do anel inter-ilhas da Região Autónoma dos Açores 

Conforme já referido em comunicações anteriores remetidas à ANACOM, a última 

das quais em 16.12.2021, no âmbito da resposta ao questionário sobre mercados 

de elevada capacidade, a NOS considera imperativa uma revisão dos preços das 

ligações inter-ilhas nos Açores, por forma a garantir coesão territorial e atendendo 

a que estas ligações foram desenvolvidas com subsidiação através de fundos 

públicos. 

Com efeito, o anel inter-ilhas encontra-se em atividade desde 2003, tendo sido 

cofinanciado em 46% pelo FEDER no âmbito do programa REGIS II. Conforme 

plasmado na Resolução da Assembleia Legislativa Regional nº 1/2000/A de 24-01-

2000, o programa REGIS II “[…] é o reconhecimento por parte da Comunidade de 
que as regiões ultraperiféricas sofrem de um atraso estrutural importante, 
agravado por diversos fenómenos (grande afastamento dos grandes centros de 
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desenvolvimento, insularidade, pequena superfície, relevo e climas difíceis e 
dependência económica em relação a alguns produtos), cuja constância e 
acumulação prejudicam gravemente o seu desenvolvimento económico e social. 
A maior parte dos problemas apontados adquiriu uma maior acuidade face à 
inserção destas regiões no espaço comunitário, com a consequente necessidade 
acrescida de uma maior eficiência económica e tendo especialmente em conta a 
tarefa de preparar a sua adaptação estrutural às novas condições decorrentes da 
realização do grande mercado interno comunitário. […]. O desenvolvimento do 

anel inter-ilhas enquadra-se na 1.ª de quatro medidas incluídas na 

supramencionada Resolução, denominada Acessibilidades, que teve como 

objetivo “[…] consolidar as ligações interterritoriais e com o exterior, através da 
melhoria da operacionalidade, funcionalidade e segurança dos portos e 
aeroportos em termos de circulação de pessoas e bens e, por outro lado, 
dinamizar as trocas internas, reforçando a complementaridade das trocas 
comerciais entre as parcelas do território e conduzindo à integração do mercado 
regional. […]”. 

Ora, conforme é possível constatar na Oferta de Referência de Circuitos Ethernet, 

e a título de exemplo: 

 o custo de uma ligação de 1 Gbps ou 10 Gbps da ilha de S. Miguel ao à ilha 

do Faial é superior em 25% ao custo de um Troço Principal de ligação numa 

Rota 3 (Inter GR – Continente). 

 o custo de uma ligação de 1 Gbps ou 10 Gbps da ilha de S. Miguel à ilha 

Graciosa é superior em quase 20% ao custo de um Troço Principal de 

ligação numa Rota 2 (Inter GR – Continente) e muito próximo do preço da 

ligação entre o Continente e a Região Autónoma dos Açores. 

Ou seja, em 2022, decorridos quase 20 anos desde o início da atividade do anel 

inter-ilhas, em que se assume que grande parte do custo de instalação já terá sido 

amortizado, -a MEO continua a apresentar preços nas ligações inter-ilhas 

substancialmente superiores às ligações dentro do Continente. 
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Estes preços, aliados aos custos adicionais decorrentes a ligação CAM, têm tido 

impactos no desenvolvimento da concorrência de serviços de comunicações 

eletrónicas em várias áreas do arquipélago, comprometendo naturalmente os 

objetivos de integração do mercado regional previstos no Programa. 

Afigura-se assim imperativa uma revisão dos preços destas ligações, que deve ser 

feita à luz dos significativos financiamentos efetuados e respetivos objetivos de 

integração destas regiões insulares, bem como da urgência de criação de 

condições para o desenvolvimento de uma rede backhaul que responda às 

necessidades de cobertura do 5G e as decorrentes da procura de serviços 

convergentes assentes em acessos de muito alta de velocidade. 

4. Ligações às Flores e Corvo 

O caso das ligações à ilha das Flores e à ilha do Corvo é ainda mais gritante, apesar 

da ligação a estas ilhas também ter sido garantido com cofinanciamento público. 

De facto, à semelhança do anel inter-ilhas ativado em 2003, a extensão das 

ligações para as  ilhas das Flores e do Corvo em 2013, propriedade da Fibroglobal, 

beneficiou também de financiamento público, neste caso de 64,5% do seu custo, 

sendo que os objetivos destas ligações são similares  aos do primeiro anel original. 

Porém, o desenvolvimento de redes alternativas nestas ilhas continua a ser 

proibitivo, atendendo aos custos de conectividade incompreensivelmente 

elevados que ainda subsistem nestas ligações. 

Neste âmbito, deve ser tido em conta que estas ilhas estão ligadas ao anel inter-

ilhas por via da ilha do Faial, no caso da ilha das Flores, e por via da ilha Graciosa, 

no caso da ilha do Corvo, pelo que para além dos custos de backhaul incorridos 

com o anel da MEO os operadores incorrem ainda num custo adicional com a 

conectividade prestada pela Fibroglobal ou pela MEO para chegar às ilhas mais 

remotas do território. 
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[IIC] [FIC] 

Estes preços tornam evidentemente impossível o desenvolvimento pelos 

operadores alternativos de ofertas assentes em tecnologia fixa, privando estas 

ilhas do acesso em condições concorrenciais a serviços fixos de alta velocidade e 

convergentes, stand-alone ou em pacotes (incluindo televisão por subscrição). 

Reitera-se, por isso a necessidade de uma intervenção célere da ANACOM no 

sentido da regulação destas ligações e ultrapassar o estrangulamento atualmente 

existente resultante do monopólio de conectividade destas ligações. 

5. Securização do anel inter-ilhas 

Durante o ano de 2021 foi registado um número elevado de avarias e intervenções 

programadas com impactos significativos na conectividade dos diferentes troços 

das ligações CAM e inter-ilhas dos Açores. Algumas destas ocorrências tiveram 

impactos elevados nas operações em horários de pico de transmissão, com 

duração de várias horas, afetando globalmente a qualidade de serviço em várias 

ilhas do arquipélago. 

Estas ocorrências reforçam a necessidade da imposição de obrigações adicionais 

ao operador com PMS no âmbito da disponibilização de soluções de circuitos 

securizados, atenta a crescente relevância da conectividade das Regiões 

Autónomas, em particular com a evolução dos serviços assente em tecnologia 5G. 

Estas obrigações passam necessariamente pela adequação da oferta ORCE, com 

a introdução de soluções securizadas para todas as ligações com preços 

orientados aos custos. 


