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NOTA PRÉVIA 

 

O presente documento constitui a pronúncia da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

(doravante “MEO”) à audiência prévia e ao procedimento geral de consulta relativo ao projeto de 

decisão sobre a definição dos mercados do produto e mercados geográficos, avaliação de Poder de 

Mercado Significativo (doravante “PMS”) e imposição, manutenção, alteração ou supressão de obri-

gações regulamentares no Mercado de Comunicações Eletrónicas de Elevada Qualidade num Local 

Fixo – Segmento Empresarial (doravante “Mercado 4”), aprovado por deliberação do Conselho de 

Administração da ANACOM de 10.03.2016 (doravante “Projeto de Decisão” ou só “SPD”). 

 

Os comentários, sugestões e contributos da MEO apresentados ao longo deste documento tiveram 

em atenção a atual conjuntura do mercado e o quadro legal existente e não prejudicam a adoção de 

posições diferentes no futuro, caso se alterem as condições subjacentes à presente pronúncia. A 

pronúncia da MEO em nada prejudica as posições adotadas em processos judiciais que estejam rela-

cionadas com o objeto do presente SPD, devendo considerar-se os seus comentários, contributos e 

sugestões no âmbito do exercício do direito/dever de colaboração com a ANACOM na adoção de 

decisões com impacto nos operadores e no mercado. 

 

A MEO considera, para todos os efeitos, como CONFIDENCIAIS as passagens deste documento devi-

damente assinaladas como tal, com a indicação de [IIC] — Início de Informação Confidencial e [FIC] 

— Fim de Informação Confidencial, uma vez que as mesmas constituem segredo comercial e de 

negócio, sendo suscetíveis de revelar questões inerentes às atividades e vida interna da empresa. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Projeto de Decisão da ANACOM sobre o Mercado 4 surge quase seis anos após a última análise de 

mercado, de setembro de 2010. Desde essa deliberação registaram-se inúmeras alterações com 

impacto significativo no mercado, a nível estrutural, técnico e regulamentar, assim como evoluções 

importantes do ponto de vista concorrencial, que reclamavam uma reavaliação da abordagem regu-

latória aprovada. Trata-se de alterações profundas, resultantes do investimento sustentado em redes 

de alta velocidade, da instalação de redes de fibra ótica em zonas rurais e da expansão da banda 

larga móvel com débitos elevados, que conduzem a que o mercado relevante esteja agora sujeito a 

novas dinâmicas concorrenciais e a novos padrões de comportamento. 

 

Neste contexto, embora a MEO saúde a circunstância de este SPD apontar para um quadro regulató-

rio menos intrusivo— sobretudo se comparado com o projeto de decisão de 19.12.2014 — não pode 

deixar de manifestar a sua preocupação por considerar que a abordagem seguida e algumas das pro-

postas de intervenção apresentadas não são conciliáveis com o nível de concorrência que se verifica 

hoje no mercado, e muito menos com o que, a curto prazo, é possível antecipar. 

 

Assim, quanto à definição do mercado relevante de acessos de elevada qualidade, apesar das diver-

sas evidências apresentadas no SPD, considera-se que a ANACOM não teve na devida consideração a 

crescente capacidade das redes móveis para fornecer acessos de elevada qualidade, em especial ao 

nível das análises de segmentação geográfica e avaliação de PMS, o que conduziu, no entender da 

MEO, a uma proposta de atuação que subestima o nível de concorrência do mercado.  

 

A MEO contesta o nível extremamente baixo de desregulação que é proposto no SPD, em manifesta 

contradição com as dinâmicas competitivas que já hoje se observam e cujo reforço é seguro anteci-

par a curto prazo. O desajuste entre os resultados obtidos pela ANACOM e o estágio competitivo dos 

mercados de acesso de elevada qualidade para o mercado empresarial é fruto, no entender da MEO, 

da aplicação de critérios de segmentação geográfica injustificadamente exigentes.  

 

Com efeito, a definição de três critérios cumulativos para definir uma área geográfica como Área C 

não encontra paralelo nem precedente na prática regulatória que vem sendo seguida pela ANACOM, 

quer em relação aos mercados aqui em causa, quer em relação a mercados próximos, como é o caso 

da recente consulta a propósito dos Mercados 3a e 3b. Além disto, em substância, os critérios em 
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causa são particularmente exigentes e exíguos, conduzindo a resultados paradoxais e inaceitáveis, 

sendo aqui de salientar os seguintes exemplos.  

 

Por um lado, o número de freguesias que, de acordo com os critérios propostos no SPD, são identifi-

cadas como Áreas C é de apenas 48 no baixo débito e 64 no alto débito. Este resultado, até numa 

perspetiva intuitiva, de mera leitura dos capítulos disponíveis no SPD sobre as redes de acesso e de 

transporte em Portugal, é visivelmente desajustado e irreconciliável com a situação concorrencial 

atual.  

 

Por outro lado, há um número significativo de freguesias que os critérios defendidos selecionam 

como NC, isto é, sujeitas a regulação, mas nas quais a MEO tem quotas de mercado inferiores não só 

a 50%, como a 30% e a 20% (ou mesmo a 10%). O exercício leva, até, ao absurdo de sujeitar a MEO a 

(potencial) regulação em áreas onde não tem quaisquer acessos comercializados. 

 

De resto, a caracterização detalhada das redes da CGD e da SIBS (clientes atuais da NOS e da Vodafo-

ne, respetivamente) ilustra bem o desajuste entre o SPD e a realidade concorrencial do mercado, 

permitindo concluir que não há fundamento para a regulação destes mercados numa muito significa-

tiva percentagem do território nacional.  

 

É notório, portanto, que os critérios de segmentação geográfica propostos pela ANACOM conduzem 

a um resultado desajustado da dinâmica concorrencial que já hoje existe e que se intensificará no 

futuro. Isto mesmo, de resto, é reconhecido pela ANACOM, ainda que de forma implícita, ao definir 

um conjunto de áreas (as ANC) onde as obrigações que pretende impor são mais leves do que nou-

tras áreas.  

 

No entender da MEO é fundamental rever o exercício de definição do mercado geográfico relevante. 

A este propósito, em linha com o referido noutras sedes, sustenta-se que o exercício realizado no 

SPD se confunde com a avaliação de PMS, procedendo-se a uma análise circular com base no mesmo 

critério, as quotas de mercado, em duas fases da avaliação que deveriam ser autónomas. Considera-

se que a avaliação das condições de homogeneidade de concorrência entre áreas geográficas distin-

tas deveria, antes, tomar em consideração os requisitos subjacentes ao chamado «teste dos três 

critérios». 
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Neste âmbito, apenas o critério de presença de redes alternativas reflete adequadamente estes 

requisitos, sendo também aquele que, em tese, a ANACOM admite como decisivo no SPD, embora 

depois não o adote (como único) no exercício que conduz. Para identificar as áreas geográficas susce-

tíveis de regulação, a MEO considera que a quantificação das coberturas de redes alternativas (que a 

ANACOM mede em percentagem de casas passadas) não deve relevar, em particular no contexto do 

segmento empresarial, cujas necessidades de serviço não têm uma natureza de continuidade geográ-

fica e podem ser satisfeitas por construção caso a caso. A mera presença de operadores com infraes-

truturas alternativas indica claramente que as (potenciais) barreiras à entrada já foram transpostas e 

que não há falhas de mercado estruturais que tenham de ser endereçadas através da imposição de 

regulação ex ante. 

 

À luz dos princípios norteadores do «teste dos três critérios», o aspeto decisivo para decidir que 

áreas regular e que áreas devem ser desreguladas e que deve conduzir à caracterização das unidades 

geográficas como concorrenciais ou não concorrenciais deve ser a presença de, pelo menos, duas 

redes alternativas. 

 

Admitindo porém, ainda que sem conceder, que a proposta da MEO possa não ser acolhida na sua 

totalidade, considera-se como ajustamento mínimo, indispensável para permitir reduzir a dimensão 

das incongruências geradas pelo SPD, que sejam qualificadas como as Áreas C aquelas onde se verifi-

ca a conjunção de apenas dois dos três critérios apontados pela ANACOM, numa lógica próxima da 

propugnada para as ANC. De resto, não é concebível que pelo menos as ANC não correspondam a 

áreas que deveriam ser já consideradas como elegíveis para efeitos de desregulação completa e, 

como tal, ser qualificadas como Áreas C, em virtude de dois argumentos fundamentais.  

 

Em primeiro lugar, são áreas geográficas que claramente não cumprem o segundo critério do «teste 

dos três critérios», ou seja, mostram já uma tendência para a concorrência efetiva. A designação 

atribuída pela ANACOM é, em si mesma, reveladora desta condição, sendo certo que os mercados a 

regular não são apenas aqueles que “atualmente” não são concorrenciais, considerando-se bastante 

a mera tendência para a concorrência. 

 

Em segundo lugar, a definição das áreas ANC pela ANACOM mais não é do que o resultado de um 

exercício (obrigatório) de análise prospetiva, com base no qual se decide regular ou não. Ora, anteci-

pando-se uma evolução positiva das áreas ANC para a concorrência efetiva, o quadro legal e regula-
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mentar em vigor exige que essa conclusão seja relevada logo em sede de definição de mercado e não 

apenas em sede de imposição de obrigações. 

 

Por outro lado, a MEO manifesta fortes reservas quanto à proposta da ANACOM de continuar a regu-

lar os segmentos de trânsito. A este propósito, a MEO mantém o entendimento, já expresso noutras 

sedes, nomeadamente no âmbito do projeto de decisão de 2014, de que este mercado não cumpre 

os critérios de elegibilidade para efeitos de regulação ex ante. Este entendimento da MEO ancora-se 

não apenas na circunstância de o mercado dos segmentos de trânsito não ter reflexo num mercado 

retalhista, mas também por não constar já sequer da Recomendação CE, e não satisfazer, também a 

nível nacional, o chamado «teste dos três critérios».  

 

Afigura-se para a MEO indiscutível que o mercado dos segmentos de trânsito não apresenta barreiras 

à entrada, o que seria desde logo suficiente para concluir pela desnecessidade da sua regulação. De 

resto, a descrição da evolução do mercado apresentada pela ANACOM do SPD mostra, sem margem 

para dúvidas, a tendência deste mercado para a concorrência efetiva, tendo aqui em plena conside-

ração, entre outros elementos, os planos de negócio já anunciados, os investimentos realizados e a 

realizar, e as novas tecnologias em lançamento. Por conseguinte, embora tal já se verificasse ante-

riormente, a atual realidade do mercado depõe, de forma inequívoca e incontornável, no sentido da 

desregulação deste mercado. 

 

Aliás, de acordo com a informação de que a MEO dispõe, não se identifica nenhum outro país euro-

peu onde sejam regulados os segmentos de trânsito, a não ser em ligações a ilhas e a regiões ultra-

marinas. 

 

Dito isto, avançando agora para a parte do SPD relativa às obrigações regulamentares, a MEO come-

ça por discordar dos fundamentos invocados para a imposição dos períodos transitórios propostos 

no que toca à supressão de obrigações nos mercados grossistas de elevada qualidade nas Áreas C 

(baixo e alto débito) e nos mercados de segmentos de trânsito nas (novas) Rotas C.  

 

Com efeito, face às condições atuais destes mercados, não se vislumbra qualquer razão que justifi-

que a manutenção das referidas obrigações por mais 6 ou 12 meses, conforme os casos. É, de resto, 

a própria ANACOM a reconhecer no Projeto de Decisão que não existem prejuízos relevantes para 

aqueles mercados grossistas resultantes da supressão das obrigações anteriormente impostas, con-
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siderando, até, que é razoável assumir que a MEO continuaria a ter incentivos para manter as ofertas 

grossistas atualmente em vigor, como sucedeu depois da aprovação da deliberação de 2010. 

 

A MEO considera que todas as obrigações regulamentares atualmente impostas naqueles mercados 

devem ser suprimidas num prazo relativamente curto após a publicação da decisão final da ANA-

COM. No limite, e como ajustamento mínimo e indispensável face ao quadro legal em vigor, o perío-

do de transição deve ser substancialmente reduzido para, no máximo, 3 meses e a obrigação de con-

trolo de preços deve ser eliminada de imediato. 

 

No que diz respeito à lista de obrigações a impor, a MEO manifesta fortes reservas à proposta de 

obrigar a empresa a publicar uma nova oferta Ethernet, pelas seguintes razões. Por um lado, a ANA-

COM não considerou devidamente que a oferta Ethernet existente conta atualmente com uma pro-

cura muito residual (já entrou mesmo numa fase de declínio), o que aponta no sentido de que os OPS 

(potenciais beneficiários da nova oferta) dispõem de alternativas ou, melhor, de infraestrutura pró-

pria. Por outro lado, a MEO tem disponível um conjunto significativo de ofertas de referência e de 

ofertas comerciais que permitem responder, de forma adequada, às (alegadas) falhas de mercado 

que, no entender da ANACOM, justificam a imposição desta nova obrigação.  

 

Por fim, constata-se que não há no SPD qualquer tipo de análise, ainda que qualitativa, aos custos e 

aos eventuais benefícios desta nova obrigação. Uma análise desta natureza, para além de ser uma 

exigência direta da aplicação do princípio da proporcionalidade, enquadra-se perfeitamente numa 

Análise de Impacto Regulatório (AIR) que não pode ser dispensada, e que permitiria concluir que, à 

luz do que se verificou com outras ofertas que não tiveram qualquer procura, os custos resultantes 

para a MEO da imposição desta obrigação excedem os seus potenciais benefícios.  

 

Quanto à pretensão de imposição da obrigação de acesso a cabos submarinos internacionais, a ver-

dade é que a regulação do serviço de backhaul extravasa as competências da ANACOM, uma vez que 

o mercado das capacidades internacionais é, por definição, um mercado transnacional. Em relação a 

mercados desta natureza, o quadro legal em vigor determina que é da responsabilidade da Comissão 

identificar os mesmos, não tendo a ANACOM competência ou poderes regulamentares para aplicar 

uma obrigação num mercado transnacional que não foi definido pela Comissão. 

 

Por último, quanto à redução proposta para os circuitos CAM (de 66% para os circuitos tradicionais, 

73% para os circuitos Ethernet e 43% para os circuitos inter-ilhas), a MEO considera que o projeto de 
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decisão da ANACOM é profundamente desproporcional e desrazoável, estando mesmo ferido de 

ilegalidade, mantendo-se tudo o que a MEO já invocou em Tribunal a propósito das medidas urgen-

tes e provisórias aprovadas por esta autoridade em julho de 2015. 

 

Desde logo, o ponto de partida da abordagem desenvolvida pela ANACOM, ou seja, de que os preços 

dos circuitos CAM e inter-ilhas estariam a um nível consideravelmente superior aos custos não se 

verifica, como a MEO já teve oportunidade de demonstrar. O erro em que labora o exercício da 

ANACOM reside, sobretudo, na aplicação de uma metodologia de apuramento da capacidade utiliza-

da no anel CAM e inter-ilhas que é inaceitável e conduz a resultados paradoxais. 

 

Acresce que, conforme se demonstra nesta pronúncia, é fundamental que a determinação dos pre-

ços dos circuitos CAM e inter-ilhas não desincentive futuros investimentos e tenha em consideração 

não só os custos atualmente incorridos, mas também aqueles que poderão vir a ocorrer em conse-

quência de um aumento dos custos de operação e manutenção, e que têm uma natureza inconstan-

te, sob pena de os preços definidos não permitirem cobrir os custos com estas atividades e, muito 

menos, possibilitarem a resposta adequada em caso de situações de cortes ou de operações de 

manutenção não previstas, como os recentes casos ilustram. 

 

Com efeito, em virtude do corte ocorrido no passado dia 10 de abril num cabo submarino inter-ilhas 

na ilha do Faial, a MEO poderá ter de suportar, de forma inesperada, um custo com O&M superior a 

[IIC] 0,75M€ [FIC], decorrente do “restauro” no âmbito da solução de contingência, da reparação do 

cabo com recurso a um navio especializado, acrescido do custo dos trabalhos de apoio ao shore end, 

e ainda de trabalhos no cabo inter-ilhas em ambos os segmentos que envolvem a ilha do Pico que a 

MEO pondera realizar, aproveitando a presença do navio. [IIC] A MEO prevê ainda realizar investi-

mentos de reforço da capacidade do anel inter-ilhas em 2016 e do anel CAM em 2017, cujos valores 

se estimam atualmente em 0,7M€ e entre 0,875 MUSD a 1,4 MUSD, respetivamente. [FIC] 

 

A MEO propõe que a revisão anual dos preços prevista no SPD seja usada em favor de uma redução 

imediata mais moderada e de uma evolução subsequente que atenue as flutuações ditadas pelos 

investimentos e reparações avultadas que vão ocorrendo. 

 

Uma derradeira nota para salientar que, a manter-se a proposta de decisão da ANACOM, no mínimo 

deverá ser definido um período de adaptação compatível com a agressividade da redução agora pro-
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posta e que acresce a um corte abrupto e muitíssimo acentuado de 50% no preço dos circuitos CAM 

e de 64% no preço dos circuitos inter-ilhas aprovado em julho de 2015. 

 

Face à violência da redução, seria de esperar a aplicação de um período de transição razoável e 

minimamente alargado. No entanto, o que se verifica é que não existe qualquer período transitório, 

devendo os preços ser reduzidos num período de apenas 30 dias corridos a contar da data da decisão 

final. É inegável, pois, que estamos perante uma decisão gravíssima, com um impacto nefasto e de 

grande amplitude na atividade da MEO que, além de não ter justificação, não encontra qualquer 

apoio, paralelo ou precedente em decisões regulatórias anteriores da própria ANACOM. 

 

Desta forma, não se oferecem dúvidas à MEO de que esta medida, a manter-se nos termos atuais, é 

contrária às exigências do princípio da proporcionalidade consagrado na legislação aplicável. 
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I. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO DE DECISÃO 

 

1. O Projeto de Decisão a que ora se responde define e analisa o mercado de comunicações ele-

trónicas de elevada qualidade num local fixo – segmento empresarial (atual Mercado 4 da 

Recomendação 2014/710/UE da Comissão Europeia – “Recomendação CE”), visando substituir 

a deliberação da ANACOM relativa à definição e análise dos mercados retalhistas e grossistas 

de circuitos alugados, adotada em 28.09.2010 (doravante “Deliberação 2010”). 

 

2. Este Projeto de Decisão surge na sequência do projeto de decisão de 19.12.2014 (doravante 

“SPD 2014”) que, embora adotado pela ANACOM em momento posterior à publicação da nova 

versão da referida Recomendação CE, continuava a circunscrever a definição e análise aos 

mercados de circuitos alugados (tradicionais e Ethernet). 

 

3. O Projeto de Decisão tem ainda como antecedente a deliberação aprovada pela ANACOM em 

23.07.2015, denominada “Adoção de Medidas Provisórias e Urgentes relativas ao Mercado de 

Acesso Grossista de Elevada Qualidade num Local Fixo (Circuitos Ethernet CAM e Inter-Ilhas)” 

(“Deliberação Medidas Provisórias”), na qual a ANACOM entendeu aplicar, de forma urgente e 

provisória, uma redução muito significativa de 50% no preço do aluguer dos Circuitos CAM, a 

implementar num prazo de apenas 30 dias. 

 

4. Por não se conformar com esta deliberação, a MEO procedeu à sua impugnação1, através de 

ação administrativa especial intentada em dezembro de 2015 no Tribunal Administrativo de 

Círculo de Lisboa. 

 

5. A MEO gostaria de salientar desde já – nomeadamente face à redução consecutiva, acentuada 

e abrupta do preço dos circuitos CAM que é proposta no SPD – que mantém e reafirma o ale-

gado na impugnação acima referida. A presente pronúncia em nada prejudica ou infirma assim 

a posição então assumida naquela ação judicial. 

 

                                                 
1
 Essencialmente, a MEO contestou a legalidade da medida: (a) por terem sido adotadas medidas urgentes sem se encon-

trarem preenchidos os requisitos de excecionalidade e urgência que são necessários para o decretamento das mesmas; (b) 
pelo não cumprimento das exigências impostas pelo artigo 9.º da LCE para assegurar a validade de uma medida de cariz 
urgente (nomeadamente o carácter provisional e transitório da intervenção), nem as condições de conformação de tais 
medidas com as restantes regras da LCE; (c) pela assunção de factos errados e metodologias incoerentes para fundamentar 
a deliberação e (d) pelo facto de a imposição de redução de preços ser injustificadamente agressiva, consubstanciando uma 
violação do princípio da proporcionalidade, nas vertentes da adequação, razoabilidade e necessidade. 
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6. Em relação ao presente SPD, é de realçar de forma positiva o reconhecimento de que a abor-

dagem que havia sido preconizada pela ANACOM no SPD 2014 não se mostrava adequada nem 

suficientemente robusta, justificando-se a elaboração de um novo Projeto de Decisão que cor-

rigisse aspetos centrais da análise que enfermavam de erros metodológicos. Há ainda a desta-

car o alinhamento geral do âmbito do novo Mercado 4 com o da Recomendação CE e a admis-

são da existência de uma segmentação entre áreas geográficas distintas.      

 

7. Importa ainda salientar a preocupação manifestada pela ANACOM de que o atual SPD refletis-

se os significativos desenvolvimentos do mercado que se registaram desde a Deliberação 

2010. De facto, desde a Deliberação 2010 ocorreram inúmeras alterações com impacto signifi-

cativo no mercado – a maior parte das quais expostas no Projeto de Decisão – assim como 

evoluções importantes do ponto de vista concorrencial que não tinham sido suficientemente 

captadas no SPD 2014. 

 

8. Tal como a MEO tem vindo a salientar, trata-se de alterações profundas, que conduzem a que 

o ambiente concorrencial esteja agora sujeito a novas dinâmicas, seja pelo forte (e sustentado, 

tal como a própria ANACOM reconhece2) investimento ao nível das redes de alta velocidade, 

tanto em redes híbridas de distribuição por cabo como em redes de fibra ótica, seja pela insta-

lação de Novas Redes de Acesso (doravante “RNG”) em zonas rurais, ou pela expansão da 

banda larga móvel com débitos elevados, entre outros desenvolvimentos ocorridos, nomea-

damente ao nível da concentração de empresas. 

 

9. Nesse contexto, embora a MEO registe positivamente o facto de o SPD rumar em direção a um 

quadro regulatório menos interventivo, não pode deixar de manifestar desde já que considera 

que, pelos motivos que terá oportunidade de expor ao longo da presente pronúncia, as opções 

propostas no Projeto de Decisão ficam ainda muito longe daquelas que corresponderiam a 

uma abordagem regulatória compatível com a atual realidade do mercado e com as exigências 

de proporcionalidade e adequação que são impostas pelo quadro regulamentar aplicável. 

 

10. Com efeito, o grau de desregulação proposto pela ANACOM é manifestamente insuficiente, 

porque inconciliável com o grau de competitividade que se regista nos mercados em análise, 

em especial nos segmentos de trânsito e em geografias bastante alargadas dos mercados dos 

                                                 
2
 Cf. página 13 do Projeto de Decisão 
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segmentos terminais que, no entender da MEO, não deviam sequer ser objeto de regulação. 

Estes aspetos são alvo de comentários específicos nos capítulos seguintes. 

 

11.  Os comentários da MEO ao SPD organizam-se em três capítulos: o primeiro diz respeito ao 

mercado de acessos de elevada qualidade, o segundo ao mercado dos segmentos de trânsito, 

abordando-se nestes dois capítulos aspetos relativos à definição dos mercados e aos funda-

mentos para a respetiva regulação; no terceiro comentamos a supressão e a imposição de 

obrigações nestes mercados. 

 

II. MERCADO DOS ACESSOS DE ELEVADA QUALIDADE 

 
1. O MERCADO DE PRODUTO  
 

12. No capítulo 2 do SPD (cf. páginas 28 a 47), a ANACOM concluiu que os mercados de acesso de 

elevada qualidade devem, em princípio, conter todos os produtos, independentemente da 

tecnologia ou infraestrutura de suporte que, apresentando um conjunto de características 

homogéneas, são considerados como produtos equivalentes e, portanto, substituíveis. 

 

13. A ANACOM menciona que, à partida, e em linha com as anteriores análises de mercado de 

circuitos alugados (2005 e 2010), o mercado de acesso de elevada qualidade, para efeitos de 

definição de mercado do produto, deve integrar todos os acessos que, de um modo neutral 

relativamente a rede, tecnologia ou infraestrutura utilizada no suporte desses serviços, conte-

nham os elementos essenciais na procura e na oferta dos mesmos, ou seja: (i) débito dedicado 

(sem contenção) ou com muito reduzida contenção e transparente e (ii) qualidade de serviço 

(QoS) garantida (incluindo disponibilidade, suporte, tempos de reparação reduzidos, etc.). Por 

conseguinte, dois produtos de retalho que difiram de forma significativa nestes elementos não 

poderão ser considerados como substitutos. 

 

14.  A ANACOM conduz então diversas análises de substituibilidade, no final das quais conclui (cf. 

parágrafos 2.72 e 2.73 do SPD) que o mercado retalhista de produto deve incluir todos os 

acessos de elevada qualidade, i.e., com QoS assegurada, independentemente da simetria e da 

contenção (desde que reduzida), bem como da tecnologia, diferindo no tocante ao débito (e 

infraestrutura de suporte), o que justifica a definição de dois mercados de produto, de baixo 

débito (≤ 24 Mbps) e de alto débito (> 24 Mbps). 
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15. Ao nível da definição dos mercados grossistas no SPD, verifica-se (cf. páginas 68 e 69) que os 

mercados grossistas de acesso de elevada qualidade espelham os dois mercados de retalho 

atrás elencados, sendo assim considerados como relevantes para intervenção regulamentar ex 

ante os seguintes mercados grossistas: 

(i) Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de baixo débito (≤ 24 

Mbps), independentemente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20); e 

(ii) Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de alto débito (> 24 

Mbps), independentemente da tecnologia, simetria e contenção (até 1:20). 

 

16. Em relação à definição do mercado do produto (retalhista e grossista), a MEO gostaria, em 

especial, de comentar a distinção entre os mercados de baixo e alto débito e a inclusão do LTE 

no respetivo âmbito. 

 

17. No que diz respeito à distinção entre mercados de baixo e alto débito, embora a ANACOM 

refira (cf. parágrafo 2.72) que não existe informação relevante do lado da procura que permita 

concluir por uma clara segmentação do mercado em função do tipo de infraestrutura de aces-

so ou do débito, tendo em conta as evidências do lado da oferta a ANACOM conclui pela seg-

mentação do mercado em função da infraestrutura de suporte, em acessos de baixo débito 

(essencialmente suportados em cobre) e acessos de alto débito (essencialmente suportados 

em fibra/cabo). 

 

18. Para esta conclusão parece ter sido fundamental a análise da ANACOM aos dados do Questio-

nário de 2015, dos quais resulta, para a ANACOM, uma clara dicotomia entre os acessos com 

débito igual ou inferior a 24 Mbps, maioritariamente suportados na OLL, e o conjunto de aces-

sos com débitos superiores a 24 Mbps, praticamente na sua totalidade suportados em fibra 

(cf. parágrafo 2.66). 

 

19. A ANACOM refere ainda (cf. parágrafos 2.70 e 2.71) que são considerados nesta análise os 

acessos de elevada qualidade suportados em infraestruturas de cobre, fibra, cabo e redes sem 

fios, i.e., soluções em feixe hertziano, 4G e 3G, que, ainda assim, serão na sua maioria de baixo 

débito. 

 

20. A MEO não contesta as conclusões da ANACOM a propósito da segmentação entre o mercado 

dos acessos de baixo débito e o mercado dos acessos de elevado débito, não obstante a pre-
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ponderância, porventura exagerada, atribuída à (não) substituibilidade do lado da oferta face à 

do lado da procura. E concorda com as tecnologias de acesso a englobar nestes mercados 

(respeitando o princípio da neutralidade tecnológica).  

 

21. O comentário principal da MEO a este propósito diz respeito à coerência entre estas conclu-

sões e a abordagem regulatória efetivamente seguida pela ANACOM no SPD, nomeadamente 

no que concerne à consideração das redes sem fios no exercício de análise destes mercados, 

em particular no mercado dos acessos de baixo débito. 

 

22. Com efeito, apesar das evidências retratadas nos parágrafos 2.57 e 2.58 e nas notas de rodapé 

81 e 103 do SPD (que levaram a ANACOM a concluir pela inclusão das tecnologias 3G/4G no 

mercado de acessos de elevada qualidade), a verdade é que, na prática, a crescente capacida-

de das redes móveis para fornecer este tipo de acessos através destas tecnologias não é devi-

damente avaliada no SPD, nomeadamente no âmbito da análise de segmentação geográfica e 

avaliação de PMS, sendo este um dos fatores que, no entender da MEO, contribuem para que 

o SPD conduza a um resultado regulatório que subestima o nível de concorrência (atual e 

prospetiva) dos mercados sob análise. 

 

23. No ponto seguinte da presente pronúncia, relativo à dimensão geográfica do mercado, a MEO 

apresenta comentários detalhados sobre este aspeto do SPD e sugere a sua correção. 

 

2.  O MERCADO GEOGRÁFICO  
 

24. Nas páginas 47 a 63 do SPD, a ANACOM descreve as conclusões que alcançou quanto à defini-

ção geográfica do mercado retalhista de acesso de elevada qualidade. O Regulador considera 

que existem no território nacional áreas geográficas com condições concorrenciais heterogé-

neas, o que lhe permitiu concluir que existem mercados subnacionais, tendo a delimitação 

desses mercados geográficos tido em conta o alcance da rede da MEO e das infraestruturas de 

rede dos operadores alternativos. 

 

25. Por conseguinte, propõe segmentar o mercado geográfico relevante entre: 

(i) Áreas Concorrenciais (“Áreas C”): baixo débito (até 24 Mbps) e alto débito (acima de 24 

Mbps); e 

(ii) Áreas Não Concorrenciais (“Áreas NC”), baixo débito (até 24 Mbps) e alto débito (acima 

de 24 Mbps). 
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26. Para a ANACOM (cf. parágrafos 2.116 a 2.125), as referidas Áreas C deverão ser definidas por 

freguesia e ser aferidas de acordo com a verificação de três critérios cumulativos, a saber: 

(i) a existência de, pelo menos, duas redes de dois OPS com cobertura superior a 50% dos 

alojamentos familiares da freguesia, por uma rede de fibra, de cabo ou por OLL; 

(ii) a presença de pelo menos dois OPS com acessos instalados/fornecidos; e 

(iii) a detenção, pela MEO, de uma quota de mercado inferior a 50%; 

 

27. De acordo com os critérios multidimensionais avançados pela ANACOM, chega-se aos seguin-

tes resultados: 

(i) 48 freguesias nas Áreas C de baixo débito, que abrangem 12% dos acessos da MEO nes-

te mercado; e 

(ii) 64 freguesias nas Áreas C de alto débito, que abrangem 17% dos acessos da MEO neste 

mercado. 

 

28. Em relação ao exercício desenvolvido pela ANACOM, a MEO começa por contestar, desde logo, 

o nível extremamente baixo de desregulação que é proposto para os dois mercados de acessos 

de elevada qualidade, em total contradição com as dinâmicas competitivas que já hoje se 

observam, inclusivamente com exemplos paradigmáticos da capacidade dos operadores alter-

nativos de disputarem estes mercados em praticamente todo o território nacional, conforme 

se detalhará mais à frente nesta pronúncia. 

 

29.  O desajuste entre os resultados da segmentação geográfica alcançados pela ANACOM no SPD 

e o estágio competitivo que, no entender da MEO, os mercados de acesso de elevada qualida-

de atingiram em Portugal evidencia que os critérios de segmentação geográfica utilizados pela 

ANACOM se revelam demasiado exigentes, subestimando significativamente a concorrência 

atual e prospetiva que a MEO enfrenta nestes mercados, aspeto que se aborda no ponto 

seguinte.  

 

2.1. CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA NOS MERCADOS DE ACESSO 

 

30. Relativamente à definição do mercado geográfico, a MEO começa por assinalar que se deteta 

uma dualidade de entendimentos na abordagem da ANACOM, a qual tem como resultado uma 
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divergência entre princípios regulamentares essenciais e a concretização prática da segmenta-

ção. 

 

31. No plano dos princípios, a propósito da delimitação dos mercados, a ANACOM começa por 

enunciar, nos parágrafos 2.6 e 2.7 do SPD, a “necessidade de identificar concorrentes de poten-

ciais empresas com PMS e determinar a sua área geográfica de atuação”, podendo estes ser 

operadores atuais “ou operadores que poderão vir a entrar no mercado”. E para “a avaliação e 

a definição de mercados de produto e geográficos”, o Regulador coloca a tónica “no grau de 

restrições impostas à prestação dos serviços”. 

 

32. Por sua vez, no parágrafo 2.76, e citando a Nota Explicativa da CE, a ANACOM indica como 

fator motivador da diferenciação geográfica a existência de uma ou de várias infraestruturas 

em concorrência conforme as áreas, tese que retoma e replica nos parágrafos 2.126 e 2.127, 

nos quais refere que a delimitação dos mercados subnacionais teve na melhor conta o alcance 

das redes (do operador histórico e dos operadores alternativos).  

 

33. Na realidade, porém, não é isso que se constata no exercício real que efetuou no Projeto de 

Decisão, verificando-se a referida incoerência face aos princípios invocados. 

 

34. De facto, a ANACOM parte de uma manifestação de intenção, que se traduz em adotar como 

critério para identificação das áreas “o alcance das redes (de acesso) e da oferta dos OPS, ou 

seja, a presença geral de múltiplas infraestruturas e ofertas alternativas” (cf. parágrafo 2.114), 

para encetar, no parágrafo seguinte, a operacionalização de um critério que se afasta conside-

ravelmente daquele princípio e que se revela muitíssimo mais exigente e restritivo. 

 

35. Nas suas próprias palavras, “a ANACOM entendeu definir um critério multidimensional, que 

engloba cumulativamente, para além do número de redes alternativas, o número de OPS efeti-

vamente presentes (i.e. com acessos comercializados) e a quota de mercado da MEO para 

caraterizar uma unidade geográfica relevante em termos concorrenciais (Área C ou Área NC)”. 

 

36. Conforme foi já apontado, os critérios a verificar cumulativamente por uma unidade geográfica 

para que seja considerada uma Área C são muitíssimo exigentes, requerendo a conjunção de 

três condições que, não apenas extravasam em muito a presença de infraestruturas alternati-

vas — fator que a ANACOM havia deixado subentendido como delimitador das áreas geográfi-
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cas — como, no entender da MEO, não são sequer aptas para refletir as condições de concor-

rência de uma área, para efeitos da sua elegibilidade para regulação. 

 

37. A justificação da ANACOM, ancorando-se numa alegada posição da Comissão, de que a exis-

tência de infraestruturas alternativas por si só pode não garantir a concorrência efetiva no 

mercado, não pode merecer a concordância da MEO. 

 

38. Por um lado, quanto à posição da Comissão, importa relevar que há documentos da Comissão 

que veiculam uma posição diversa: 

(i) A Recomendação sobre NRA (2010/572/EU) onde é referido: “(…)… as ARN poderão abs-

ter-se de impor o acesso desagregado ao lacete de fibra em zonas geográficas onde é 

provável que a presença de várias infraestruturas alternativas, como as redes FTTH e/ou 

o cabo, em combinação com ofertas de acesso competitivas (…), conduza a uma concor-

rência efetiva a jusante”; e 

(ii) A Exposição de Motivos – Na secção 2.5, relativa à definição de mercados geográficos 

relevantes, refere-se a atenção a dar à circunstância de a atividade do operador com 

potencial PMS ser restringida numas áreas e não noutras, sendo que essa pressão con-

correncial pode resultar quer de graus variáveis de concorrência intra-plataforma, quer 

da presença de plataformas alternativas. Mais abaixo, é dito (aliás, conforme citado no 

parágrafo 2.81 do SPD) que as ARN devem identificar os concorrentes do operador com 

potencial PMS e a sua área de oferta, devendo considerar não só os concorrentes atuais, 

mas também os potenciais concorrentes que podem entrar no mercado. Sem prejuízo 

de aí se elencar um conjunto de possíveis critérios a que as ARN podem recorrer na aná-

lise geográfica, a Exposição de Motivos destaca, relativamente ao mercado grossista de 

acessos de elevada qualidade, (p. 52) in particular the network reach of alternative ope-

rators, i.e. the general presence of duplicate infrastructure near business sites. 

 

39. Por outro lado, é de referir que a definição de três critérios cumulativos para definir uma área 

geográfica como Área C não encontra paralelo nem precedente na prática regulatória que vem 

sendo seguida pela ANACOM. Com efeito, noutras decisões, incluindo a Decisão de 2010, o 

Regulador erigiu apenas dois critérios cumulativos para poder considerar uma área como 

competitiva, mas nunca três.  
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40. Esta posição é surpreendente, sobretudo se comparada com aquela que foi assumida pelo 

Regulador na recente análise aos Mercados 3a e 3b, e contende, no entender da MEO, com o 

princípio da previsibilidade e coerência regulatória, fixado no artigo 5.º, n.º 5, da LCE, não se 

encontrando razões para uma divergência tão substancial face ao histórico e prática seguidas 

pela ANACOM a este nível. 

 

41. Por último, quanto à garantia de concorrência efetiva, a MEO entende que, nos termos do 

quadro regulamentar em vigor, o fundamento para eleger um mercado para regulação ex-ante 

não é a inexistência de concorrência efetiva nesse mercado. A maioria dos mercados onde não 

existe concorrência efetiva ou onde uma empresa tem uma posição de domínio está sujeita 

apenas ao Direito da Concorrência. 

 

42. Sobre esta temática, e conforme já referido noutras sedes, a MEO gostaria de tecer algumas 

considerações de índole metodológica com o objetivo de, subsequentemente, contribuir para 

uma segmentação geográfica mais representativa da realidade atual e prospetiva dos merca-

dos de acesso de elevada qualidade. 

 

43. A começar, recorde-se que de acordo com as Linhas de Orientação, “o mercado geográfico 

relevante inclui uma área na qual as empresas em causa participam na oferta e procura dos 

produtos ou serviços relevantes, onde as condições de concorrência são semelhantes ou sufi-

cientemente homogéneas e que podem ser distinguidas das áreas vizinhas onde as condições 

de concorrência prevalecentes são consideravelmente diferentes”, conforme citado no parágra-

fo 2.75 do SPD. A questão relevante é, então, a de saber como avaliar essas condições de con-

corrência suficientemente homogéneas. 

 

44. O que está em causa é, pois, a distinção entre subáreas que serão sujeitas a regulação e outras 

que ficarão libertas dessa regulação. Por conseguinte, o que importa apurar é se se verificam 

os fundamentos para regular o (sub)mercado em causa e esses fundamentos devem, necessa-

riamente, corresponder aos critérios estabelecidos na Exposição de Motivos, a saber, o «teste 

dos três critérios». 

 

45. Não é, pois, primordial apurar, pelo menos nesta fase de definição do mercado geográfico, se 

existe uma empresa dominante nesse mercado. E isto porque a existência de dominância, 

sendo uma condição necessária, não é uma condição suficiente para regular um mercado.  



 

 
Pronúncia da MEO relativa ao Projeto de Decisão sobre a Análise do Mercado de Comunicações Eletrónicas de Elevada 

Qualidade num Local Fixo – Segmento Empresarial 

 

 

 

19 

 

46. Os fundamentos para regular um mercado são, assim, de forma cumulativa: (i) a presença de 

barreiras à entrada, elevadas e não transitórias; (ii) a ausência de uma tendência para a con-

corrência efetiva, motivada inclusivamente por pressões oriundas de concorrentes potenciais 

de fora do mercado relevante, ligadas à inovação tecnológica e à convergência de produtos e 

mercados e (iii) a ineficiência relativa dos remédios do Direito da Concorrência para colmatar 

eventuais problemas. 

 

47. O teste dos três critérios deteta um poder de mercado enraizado, ancorado em falhas de mer-

cado estruturais, que justifica a regulação em acréscimo à lei da concorrência, enquanto o tes-

te de dominância (análise de PMS) identifica um conjunto mais vasto de situações de poder de 

mercado, muitas das quais podem ser corretamente endereçadas (apenas e só) pelo Direito da 

Concorrência. 

 

48. É interessante notar que há várias passagens no SPD que denotam o reconhecimento pela 

ANACOM de uma associação entre a definição dos mercados geográficos e o teste dos três cri-

térios. Por exemplo, no parágrafo 4.15 é estabelecida uma clara correlação entre a “segmenta-

ção geográfica e a concomitante aplicação do ‘teste dos três critérios’”. Também no capítulo 

denominado “Supressão de obrigações nos mercados grossistas de acesso de elevada qualida-

de”, começa por se afirmar que “se um determinado mercado não cumpre o ‘teste dos três cri-

térios’, não podem ser impostas quaisquer obrigações ex-ante às empresas que atuam nesse 

mercado e, caso já existam, devem ser suprimidas”. Ou no parágrafo 5.44, onde se afirma que 

“[a] ANACOM concluiu que nos mercados de elevada qualidade nas Áreas C as barreiras à 

expansão (e à entrada) não são elevadas, tendendo esses mercados para uma situação de con-

corrência, não sendo por isso suscetíveis de regulação ex-ante.” 

 

49. Contudo, na prática, as Áreas C não foram definidas por aplicação daquele teste, nem seguin-

do os princípios que lhe são inerentes. Ao invés, a definição dos mercados relevantes geográfi-

cos apresentada no SPD está mais próxima de uma avaliação de PMS, considerando a MEO 

que a ANACOM procede a uma análise circular, suportando-se nomeadamente nas quotas de 

mercado – que são o indicador principal de PMS – e em critérios acessórios (como o número 

de OPS com acessos comercializados) em duas fases da análise, que deveriam ser distintas.  
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50. A própria ANACOM admite que o primeiro dos critérios usados indica a inexistência de barrei-

ras à entrada no mercado, e reconhece mesmo que com os segundo e terceiro critérios pre-

tende garantir que já se verificou a entrada efetiva de pelo menos dois OPS no mercado e que 

a MEO não detém uma posição dominante (cf. parágrafos 2.117, 2.121 e 2. 122), pelo que não 

se alcança o sentido do exercício realizado pela ANACOM. 

 

51. Acresce que uma análise aos resultados alcançados pela ANACOM nesse exercício permite 

demonstrar que os critérios avançados não são adequados para operar uma segmentação 

geográfica no Mercado 4. Dois breves exemplos ilustram esta conclusão. 

 

52. Em primeiro lugar, como já referido anteriormente, o número de freguesias que o critério 

estabelecido no SPD identifica como concorrenciais é, desde logo, pela sua exiguidade, indicia-

dor de que o critério multidimensional avançado é demasiado restritivo (48 freguesias no bai-

xo débito e 64 freguesias no alto débito, correspondendo respetivamente apenas a 12% e 17% 

dos acessos da MEO nestes mercados), não sendo manifestamente representativo da situação 

concorrencial no território nacional, como, de resto, fica evidente pela mera leitura dos capítu-

los “As redes de acesso em Portugal” (cf. páginas 49 e seguintes) e “As redes de transporte em 

Portugal” (cf. páginas 81 e seguintes). 

 

53. Em segundo lugar, há um número significativo de freguesias que o critério seleciona como NC, 

isto é, sujeitas a regulação, mas nas quais a MEO tem quotas de mercado inferiores não só a 

50%, como a 30% e a 20% (ou mesmo a 10%), ou seja, muito abaixo do limiar que a Comissão 

considera como não sendo passível de suscitar questões de dominância. 

 

54. A situação é de tal modo falaciosa que conduz a um resultado extremo em que a MEO é sujeita 

a regulação mesmo em áreas onde não tem quaisquer acessos comercializados, i.e., em fre-

guesias nas quais tem quota de mercado zero, mesmo que se trate de freguesias com presença 

de redes alternativas e um outro operador até já tenha acessos comercializados! E isto porque, 

alegadamente, a qualquer momento – e dado o reduzido nível de oferta – a MEO pode passar 

a deter uma quota importante nas freguesias em causa.  

 

55. O argumento é causador da maior perplexidade. Com efeito, havendo várias infraestruturas 

alternativas com cobertura superior a 50% (ou seja estando já derrubadas as barreiras à entra-

da) e nalguns casos um OPS efetivamente com oferta, não existe fundamento para presumir 
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que será a MEO (e não outro operador) que irá comercializar acessos e adquirir preponderân-

cia nestas freguesias.  

 

56. A MEO não pode assim senão considerar que a sua sujeição a regulação nestas situações, e a 

consequente imposição de obrigações, não respeita um conjunto significativo de princípios e 

regras legais, como seja: 

(i) a proposta da ANACOM traduz-se num exercício de “regulação sob condição”, que é 

incompatível com o quadro regulatório aplicável, contendendo com os princípios da 

proporcionalidade, da adequação e da previsibilidade, constantes do artigo 55.º da LCE; 

(ii) não é uma prática legítima, nomeadamente porque não visa endereçar um qualquer 

problema competitivo que, de facto, não existe (em todas) essas zonas, sendo assim, 

também nesta perspetiva, violador dos mais elementares princípios que norteiam a ati-

vidade de definição e regulação de mercados; 

(iii) viola o princípio de que as obrigações impostas não podem originar uma discriminação 

indevida relativamente a qualquer entidade, previsto no artigo 55º da LCE, nomeada-

mente porque cria um constrangimento sobre uma entidade, a MEO, que é injustificado 

e que cria uma vantagem competitiva para os seus concorrentes; e 

(iv) é violadora do princípio de que a regulação deve incentivar o investimento eficiente em 

infraestruturas, constante do artigo 5.º, n.º 5, da LCE, uma vez que retira qualquer tipo 

de incentivo à MEO para investir nessas zonas. 

 

57. Dito isto, passemos brevemente em revista os critérios considerados pela ANACOM no Projeto 

de Decisão para a segmentação geográfica nos mercados de acesso. 

 

58. No entendimento da MEO, apenas o primeiro – a presença de redes alternativas – reflete ade-

quadamente os requisitos subjacentes ao teste dos três critérios, sendo, de resto, aquele que 

em tese a ANACOM também admite como decisivo, conforme evidenciado acima. Ainda assim, 

a MEO tem um entendimento distinto quanto à forma como deve ser concretizado o requisito 

de “presença de rede”. 

 

59. A começar, como já referido anteriormente, a MEO assinala que a tecnologia LTE foi incluída 

no âmbito do mercado de produto (cf. parágrafo 2.71), tendo porém sido depois abandonada 

na fase de segmentação do mercado geográfico, não se descortinando o fundamento para tal 
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exclusão, designadamente tendo em conta o respeito que é devido ao princípio da neutralida-

de tecnológica.  

 

60. Em segundo lugar, o requisito da cobertura mínima, em número de alojamentos familiares, 

pode ser compreensível num mercado de grande consumo, mas não é transponível nem ade-

quado para o mercado de empresas. As necessidades de serviço do segmento empresarial não 

têm um caráter de continuidade geográfica e podem ser satisfeitas por construção caso a caso 

(p.ex., por recurso à ORAC e ORAP). De facto, o fornecimento de acessos de elevada qualidade 

a empresas, por vezes inserido em soluções mais vastas que envolvem sites noutras áreas geo-

gráficas, é suficientemente proveitoso para justificar estender a rede a partir de um PoP pre-

sente na freguesia, independentemente da cobertura assegurada nessa área.  

 

61. Este entendimento é, de resto, expresso pela própria ANACOM no parágrafo 2.104 do SPD, 

embora por referência apenas ao alto débito: “neste segmento de mercado é normalmente 

rentável fornecer acessos de elevada qualidade ponto-a-ponto a partir de um nó de rede sem 

haver necessidade de se garantir uma elevada cobertura (a priori) de rede de acesso, como 

acontece com os acessos de mais baixo débito (e, principalmente, das ofertas standard a clien-

tes residenciais).” 

 

62. Por último, a MEO considera que não há razão atendível para impor, no mercado de acessos 

de débitos até 24 Mbps, que uma das redes tenha que ser suportada na oferta de referência 

para acesso ao lacete local desagregado (ORALL), devendo antes considerar-se a existência de 

quaisquer duas redes sobre infraestrutura própria, até porque de outra maneira não se daria 

aplicação ao princípio da neutralidade tecnológica. 

 

63. Passando ao segundo critério (dois OPS com acessos instalados/fornecidos), a MEO permite-se 

considerar que o mesmo não só não releva para a existência de barreiras persistentes à entra-

da, como se mostra totalmente inadequado até mesmo para avaliar qualquer grau de poder 

de mercado. Com efeito, se a rede está presente isso significa que em qualquer momento 

podem ser prestados serviços nela suportados, sem custos relevantes, pelo que quaisquer bar-

reiras que pudessem ter existido já foram superadas. Por outro lado, basta atentar em que há 

cerca de 1000 freguesias, ou seja cerca de um terço do total, sem qualquer acesso de elevada 

qualidade, para se tornar evidente que a exigência de dois operadores concorrentes da MEO 

com acessos numa freguesia é uma condição totalmente desajustada da realidade. 
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64. Finalmente, quanto ao último dos três requisitos – a detenção, pela MEO, de uma quota de 

mercado inferior a 50% – já tivemos oportunidade de expor os motivos pelos quais se conside-

ra não fundamentada a sua utilização para efeito da classificação de uma freguesia como Área 

NC. 

 

65. Em suma, para identificar as áreas geográficas suscetíveis de regulação, a MEO considera que 

o que releva é a presença de redes de outros operadores, e não a quantificação das respetivas 

coberturas, não importando por isso avaliar a situação concreta da procura e oferta de aces-

sos. A presença de operadores com infraestruturas alternativas significa que as barreiras fortes 

à entrada já foram transpostas, nomeadamente os elevados custos fixos/afundados a supor-

tar, e que não há falhas de mercado estruturais que tenham de ser endereçadas através da 

imposição de regulação ex-ante. 

 

66. À luz dos princípios norteadores do «teste dos três critérios» este é o aspeto decisivo para 

decidir que áreas regular e que áreas devem ser desreguladas. 

 

67. Face ao exposto, a MEO gostaria de apresentar uma proposta alternativa para a caracterização 

de uma unidade geográfica como concorrencial (Área C versus Área NC), com base no critério 

da presença de redes alternativas (pelo menos duas) e com os seguintes ajustamentos relati-

vos à sua concretização, face à proposta da ANACOM: 

(i)  o LTE deve ser contabilizado como rede elegível, para além do cabo, da fibra e do cobre;  

(ii) deve considerar-se como rede presente na freguesia, para contabilização do número de  

redes, a presença de um PoP, sem necessidade de satisfazer um qualquer limiar de 

cobertura; 

(iii) para os acessos de baixo débito, deve eliminar-se a restrição de que uma das redes seja 

suportada em OLL;  

(iv) para os acessos de alto débito, deve eliminar-se a restrição de que uma das redes/PoP 

seja em fibra. 

 

68. Não obstante a avaliação rigorosa do impacto desta proposta de critério de segmentação face 

aos resultados constantes no SPD só ser possível na posse de toda a informação detalhada 

relevante, é de esperar que a sua concretização conduza a um panorama concorrencial subs-

tancialmente diferente do obtido pela ANACOM, e mais representativo da realidade do mer-
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cado empresarial. Efetivamente, de acordo com um modelo de segmentação geográfica 

desenvolvido para a MEO3, estima-se que a adoção da proposta de consideração do “número 

de redes alternativas” (nos moldes definidos pela ANACOM) como único critério conduza a um 

acréscimo das Áreas C, no mercado de baixo débito até 245 freguesias, abrangendo até mais 

41 p.p. dos acessos MEO; e no mercado de alto débito até 514 freguesias adicionais, corres-

pondendo a mais 54 p.p. em termos de acessos MEO. 

 

69. O impacto dos ajustamentos propostos pela MEO ao critério “presença de rede”, que acresce a 

este, estima-se também significativo: 

(i) o abandono do limiar de cobertura (i.é. exigência de apenas presença de PoP) teria um 

impacto até mais 274 freguesias e 11 p. p. de acessos no baixo débito; e até 472 fregue-

sias e 11 p.p. de acessos no alto débito; 

(ii) a inclusão do LTE estima-se incrementar as áreas C em até 47 freguesias, correspondendo 

a até mais 4 p.p. de acessos, no baixo débito; 

(iii) a eliminação da restrição de que uma das redes seja suportada em OLL e em fibra, respe-

tivamente no baixo e no alto débito estima-se somar até 232 freguesias e 7 p.p. de aces-

sos no baixo débito; e até 266 freguesias e 9 p.p. de acessos no alto débito. 

 

70. Admitindo porém, ainda que sem conceder, que a proposta da MEO possa não ser acolhida na 

sua totalidade, consideramos como ajustamento mínimo indispensável, a conjunção de apenas 

duas das três condições (em vez das três), para as áreas qualificarem como C, numa lógica pró-

xima da subjacente às áreas Atualmente Não Concorrenciais (referidas a seguir). A MEO 

entende que este é o compromisso mínimo e indispensável para permitir reduzir o número de 

situações incongruentes que resultam da aplicação do critério proposto no SPD e libertar de 

regulação um conjunto de áreas onde, indubitavelmente, esta não tem fundamento.  

 

2.2. O CASO DAS ÁREAS ATUALMENTE NÃO CONCORRENCIAIS 

 

71. Certamente reconhecendo que os critérios de segmentação geográfica conduzem a um resul-

tado fortemente desajustado da realidade competitiva do mercado, a ANACOM procurou fle-

xibilizar o seu exercício, definindo um conjunto de áreas, consideradas como Atualmente Não 

                                                 
3
 Trata-se de um modelo desenvolvido pela Mckinsey, baseado em informação detalhada da PT (coberturas, parques), 

informação de Competitive Intelligence, informação estatística de mercado e dados do INE, entre outros elementos. O 

Anexo II contém uma descrição mais pormenorizada deste modelo. 
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Concorrenciais (“ANC”) onde as obrigações a impor são mais leves do que noutras áreas, 

nomeadamente ao nível da obrigação de controlo de preços. 

 

72. Sucede que as ANC, tal como definidas pela ANACOM (nas quais “poderá existir uma tendência 

para o aumento da concorrência a médio-longo prazo”), são áreas que deveriam ser desde já 

consideradas como elegíveis para desregulação, em virtude de dois argumentos fundamentais. 

 

73. Em primeiro lugar, são áreas geográficas que claramente não cumprem o segundo critério do 

«teste dos três critérios», ou seja, mostram desde já uma tendência para a concorrência efeti-

va. 

 

74. A designação atribuída pela ANACOM é, em si mesma, reveladora desta condição. Os merca-

dos a regular não são, ou não devem ser, aqueles que “atualmente” não são concorrenciais, 

uma vez que basta apresentarem uma tendência para a concorrência efetiva. E saliente-se que 

o estado de concorrência efetiva não tem sequer de ser atingido durante o período do ciclo de 

análise, bastando a evidência da dinâmica do mercado nesse sentido, com base em planos de 

negócio, investimentos realizados, novas tecnologias em lançamento, entre outros elementos 

disponíveis. 

 

75. Em segundo lugar, a definição das áreas ANC pela ANACOM mais não é do que o resultado de 

um exercício (obrigatório) de análise prospetiva, com base no qual se decide regular ou não.  

 

76. De facto, sendo uma verdade crescentemente comprovada pela experiência que os mercados 

mais dinâmicos (como o presente) evoluem a grande velocidade, existe sempre uma distância 

significativa entre a realidade fotografada pelas análises de mercado e aquela que resulta, no 

imediato, da evolução subsequente do mercado. Por este motivo, é plenamente justificado 

ponderar, na decisão a adotar, a evolução expectável ou natural do mercado no respetivo pra-

zo de vigência (e até para além disso), dando-se assim cumprimento à necessidade de adoção 

da visão prospetiva que é proclamada no quadro regulamentar nacional e europeu. 

 

77. O artigo 5.º, n.º 5, alínea e) da LCE, lido em conjugação com o artigo 59.º-A, consagra devida-

mente essa necessidade, no sentido de a ANACOM considerar devidamente, ou seja, no míni-

mo para o período de vigência da análise de mercados, a variedade das condições concorren-

ciais existentes nas diferentes áreas geográficas nacionais. 
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78. Uma análise prospetiva, implementada desde logo na fase de definição do mercado, pretende, 

pois, mitigar o risco considerável de as análises de mercado se revelarem (mais rápido do que 

seria desejável) desatualizadas e desajustadas da realidade que pretendem retratar e, sobre-

tudo, regular. 

 

79. Neste quadro, antecipando-se uma evolução positiva das áreas ANC para a concorrência efeti-

va, o quadro legal e regulamentar em vigor exige que essa conclusão seja relevada logo em 

sede de definição de mercado e não apenas em sede de imposição de obrigações. 

 

80. Assim, caso a ANACOM não decida ajustar os critérios de segmentação geográfica, na linha do 

propugnado pela MEO no capítulo anterior, no mínimo, deverá considerar as áreas ANC como 

Áreas C.  

 

2.3. OS EXEMPLOS PARADIGMÁTICOS DA CGD E DA SIBS 

 

81. As considerações tecidas nos pontos 2.1 e 2.2 acima ganham especial significado quando 

enquadradas com os casos da Caixa Geral de Depósitos e da SIBS, dois grandes clientes que em 

2015 passaram a ser fornecidos pela NOS e pela Vodafone, respetivamente, e que importa 

analisar em detalhe, por se tratar de dois dos maiores e geograficamente mais dispersos clien-

tes empresariais em Portugal. 

 

82. Apesar do SPD fazer referência a estas duas situações, conforme parágrafos 1.12, 2.136 e 

2.138, não são retiradas, no entender da MEO, todas as ilações que são devidas do facto des-

tes clientes terem sido conquistados por dois operadores alternativos distintos, e do volume 

de acessos e de locais envolvidos nestes dois contratos implicar, necessariamente, que estes 

dois operadores possuem, cada um, a sua própria rede de acesso com abrangência nacional. 

 

83. Efetivamente, é de tomar em consideração que estão em causa, no caso da CGD, [IIC] 1.042 

[FIC] locais e, no caso da SIBS, [IIC] 7.040 [FIC] ATM (Caixa Automática), em ambos os casos 

espalhados por todo o país. As figuras seguintes retratam a dispersão geográfica destes locais 

no mapa do território nacional ao nível da freguesia por intervalos de número de locais/ATM 

(apenas Portugal Continental, por economia de espaço). 

 
[IIC] 
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Freguesias com Locais CGD (NOS) Freguesias com ATM SIBS (Vodafone) 

  
Fonte: Cadernos de Encargos dos concursos lançados pela CGD e pela SIBS. Análise MEO. 

 
[FIC] 

Como se vê, qualquer uma destas redes exige a capacidade de prestar serviços de acesso de 

elevada qualidade virtualmente em qualquer ponto do país.  

 

84. Considere-se ainda que, [IIC] nos termos do Caderno de Encargos para a rede de agências da 

CGD, era requerida a apresentação de cotação para as diversas modularidades de largura de 

banda para a solução de GPON (o CE menciona explicitamente fibra ótica GPON, embora tam-

bém se admitissem soluções técnicas em DSL). A largura de banda mínima exigida era de 

10Mbps simétricos. [FIC] 

 

85. No caso da SIBS, [IIC] os requisitos técnicos dos acessos eram os seguintes: débito de 64Kbps 

(sem contenção); atraso end-to-end (entre cada Caixa Automática e o CPD da SIBS) inferior a 

50ms; IP fixo; Interface Ethernet 10/100Mbps, RJ-45. Admitia-se um máximo de 30% para 
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acessos móveis para as Caixas Automáticas sendo referido que “Serão privilegiadas as soluções 

com menor número de acessos móveis.“ Mas de acordo com a informação de que a MEO dis-

põe, a solução adjudicada à Vodafone será fundamentalmente suportada em acessos de Fibra 

Ótica (a rede SIBS poderá conter inicialmente acessos móveis ou DSL mas que serão apenas 

utilizados num período transitório, e com reduzida expressão, enquanto não for instalado o 

acesso em fibra permanente). Esta informação é corroborada por observações no terreno (por 

exemplo, nas ligações às ATM situadas em espaços da MEO) e por diversas notícias veiculadas 

sobre este contrato.4  [FIC] 

 

86. É importante realçar que estamos perante situações em que os dois operadores alternativos 

(NOS e Vodafone) não só estão em posição de dar resposta às exigências dos Cadernos de 

Encargos da CGD e da SIBS, quer em termos de requisitos técnicos, quer em termos de capila-

ridade de rede, como o fazem recorrendo principalmente à sua própria infraestrutura de aces-

so (ou de terceiros, que não a MEO), dependendo apenas de forma residual das ofertas gros-

sistas de acesso da MEO no âmbito deste mercado.  

 

[IIC] De facto, cruzando as moradas dos acessos grossistas contratados à MEO pela NOS e 

Vodafone com as moradas dos locais da CGD e da SIBS, estima-se que a NOS recorre às ofertas 

grossistas da MEO – e considerando não apenas as incluídas neste mercado, mas também a 

ORALL – em 72 dos 1.042 locais da CGD (apenas 7%); e no caso da Vodafone, a utilização de 

ofertas grossistas da MEO ocorre em 788 dos 7.070 locais da SIBS (apenas 11%). [FIC] 

 

87. Adicionalmente, atendendo às soluções tecnológicas adotadas pela NOS e pela Vodafone para 

responder às exigências dos CE da CGD e da SIBS, torna-se evidente a capacidade destes dois 

operadores para fornecerem também acessos de elevada qualidade de alto débito com a 

mesma abrangência geográfica (ou seja, a nível nacional). 

 

88. Confronte-se agora esta realidade com os resultados da segmentação geográfica proposta no 

SPD para os mercados de baixo e alto débito, aplicada às redes da CGD e da SIBS, conforme 

quadros seguintes: 

 
 

                                                 
4
 Ver, por exemplo: http://www.eurocomms.com/industry-news/11464-vodafone-s-ftth-network-to-power-portugal-s-

cash-machines#  

 

http://www.eurocomms.com/industry-news/11464-vodafone-s-ftth-network-to-power-portugal-s-cash-machines
http://www.eurocomms.com/industry-news/11464-vodafone-s-ftth-network-to-power-portugal-s-cash-machines
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CGD BD AD 
 

SIBS BD AD 

C 17% 14% 
 

C 14% 15% 

ANC 45% 57% 
 

ANC 48% 56% 

NC 38% 28% 
 

NC 38% 29% 

Percentagem dos locais / ATM nos três tipos de Áreas. Análise MEO 
 

89. É notório que estes resultados não se coadunam com o verdadeiro nível de concorrência que é 

denunciado pelos dois casos paradigmáticos da CGD e da SIBS: não se pode aceitar que, quer 

num, quer noutro caso, cerca de 85% dos locais destes clientes estejam em Áreas onde, 

segundo o SPD, se justifica a regulação da MEO, quando nestes locais a MEO enfrenta a con-

corrência real, baseada em preços agressivos, de pelo menos estes dois operadores alternati-

vos (NOS e Vodafone), tanto no baixo como no alto débito. 

 

90. De facto, é no pano de fundo criado pela caracterização detalhada destes dois grandes clien-

tes, nomeadamente a sua dimensão, elevada dispersão geográfica e o facto de estarem a ser 

servidos por operadores que recorrem fundamentalmente à sua própria infraestrutura de 

acesso (ou de terceiros, que não a MEO), que importa avaliar a questão primordial subjacente 

ao presente processo de análise de mercados: as Áreas aqui em causa verificam o «teste dos 

três critérios» que deveria estar subjacente à sua qualificação como mercado relevante para 

efeitos da imposição de regulação ex-ante? 

 

91. Isto é, será legítimo defender que, não obstante a caracterização efetuada destes dois casos, 

demonstrativa de que a MEO enfrenta a concorrência de pelo menos dois operadores alterna-

tivos na vasta maioria do território nacional, estamos ainda assim perante Áreas que (i) evi-

denciam fortes e persistentes barreiras à entrada, (ii) não tendem para a concorrência efetiva 

a longo prazo e (iii) potenciam problemas competitivos que a lei da concorrência não pode, 

por si só, resolver? A MEO está convicta de que uma resposta devidamente ponderada a esta 

questão só pode ser negativa. 

 

92. De resto, nem seria necessário invocar a não verificação dos princípios subjacentes ao teste 

dos três critérios, porque o próprio teste de dominância é elucidativo do que a MEO pretende 

demonstrar. Ou seja, independentemente das características estruturais do mercado, que 

poderiam justificar a sua regulação, pode simplesmente colocar-se a questão de saber se exis-

te alguma empresa, nomeadamente a MEO, com PMS, i.e., com capacidade para agir de forma 
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independente relativamente aos restantes agentes do mercado. Não se concebe nem se aceita 

que esta questão possa ter uma resposta afirmativa à luz do desfecho dos concursos da CGD e 

da SIBS e das implicações que daí decorrem para o nível de concorrência nestas áreas. 

 

93.  Do mesmo modo, as preocupações expressas pela ANACOM em sede de imposição de obriga-

ções, p. ex. no parágrafo 5.73, quanto aos alegados incentivos da MEO, enquanto empresa 

com PMS e verticalmente integrada, para a recusa de fornecimento grossista e a cobrança de 

preços excessivos, o que restringiria severamente a concorrência nos mercados a jusante, se 

tornam vazias de significado quando colocadas à luz destes casos. 

 

94. Em conclusão, a MEO considera que os exemplos da CGD e da SIBS são uma demonstração 

empírica de que, conforme defendido nos pontos anteriores, os critérios de segmentação geo-

gráfica definidos pela ANACOM no SPD são demasiado restritivos e conduzem à subestimação 

das AC, criando erros regulatórios do Tipo I (falsos positivos), aspeto que a MEO está conven-

cida de que a ANACOM irá rever na decisão final sobre o SPD de forma a compatibilizar as suas 

conclusões com o nível de concorrência que efetivamente se observa no mercado.  

 

III. MERCADO DOS SEGMENTOS DE TRÂNSITO DE CIRCUITOS ALUGADOS  

 

1. INCLUSÃO DOS SEGMENTOS DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DO MERCADO 4 

 

95. A MEO começa por referir que a inserção dos segmentos de trânsito de circuitos alugados na 

presente análise, extravasando os limites do Mercado 4 conforme definido na Recomendação 

CE, lhe suscita estranheza e fortes reservas. 

 

96. Desde logo reconhecem-se poucas afinidades do mercado dos segmentos de trânsito de circui-

tos alugados com o mercado de acessos de elevada qualidade grossista num local fixo. Com 

efeito, o mercado 4 é definido na Recomendação de Mercados Relevantes da CE como o mer-

cado de acesso de elevada qualidade grossista num local fixo. Note-se que já na Recomenda-

ção de 2003, os segmentos terminais (ou seja de acesso) e os segmentos de trânsito de circui-

tos alugados integravam mercados relevantes distintos, tendo o segundo sido eliminado na 

Recomendação de 2007. Não restam, portanto, dúvidas de que o mercado 4 da Recomenda-

ção CE se confina à componente de acesso.  
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97. Por outro lado, de acordo com a Nota Explicativa da Recomendação, o mercado 4 inclui os 

inputs necessários para fornecer no retalho acessos de elevada qualidade a clientes empresa-

riais. 

 

98. Ora, os segmentos de trânsito de circuitos alugados, para além de corresponderem a uma 

componente distinta da rede são introduzidos, no SPD, como um (sub)mercado sem corres-

pondência direta num mercado retalhista, constituído pela procura dos operadores para utili-

zação própria (interligação, rede própria, etc.).  

 

99. Isto mesmo é assumido pela ANACOM no parágrafo 3.9 do SPD, em que refere que “os seg-

mentos de trânsito de circuitos alugados (…) não têm correspondência, só por si, num produto 

retalhista de elevada qualidade” (sem destaque no original). Esta conclusão da ANACOM e a 

proposta de regulação deste mercado não podem deixar de causar grande perplexidade à 

MEO. 

 

100. Como se sabe e é de resto um princípio metodológico estabilizado, a definição de mercados 

suscetíveis de regulação ex ante tem de partir de uma adequada caraterização do mercado 

retalhista, precisamente porque o que se visa é mitigar ou eliminar falhas de concorrência nos 

mercados de retalho. 

 

101. A ANACOM procura defender nas páginas 67 e 68 do SPD que alguns produtos grossistas 

podem não ter uma correspondência direta no mercado retalhista (cf. parágrafo 3.3.), conside-

rando a ANACOM que a procura de serviços grossistas resulta não só da procura dos serviços 

de retalho, como também da procura de operadores para utilização própria, pelo que a defini-

ção do mercado do produto grossista não segue estritamente a do mercado retalhista. 

 

102. Note-se, porém, que, conforme referido acima, não é esse o espírito – nem a letra - da Nota 

Explicativa da Recomendação CE, de acordo com a qual o Mercado 4 é constituído pelos inputs 

necessários para fornecer no retalho acessos de elevada qualidade a clientes empresariais. 

Ora, é manifesto que os circuitos de trânsito não constituem este tipo de input. Por conseguin-

te, quer a lógica jusconcorrencial de definição dos mercados, quer a mecânica de regulação – 

que têm como ponto de partida a análise dos mercados de retalho e que visam promover a 

concorrência nestes – estão ausentes nesta avaliação ou, na melhor das hipóteses, agem de 

forma muitíssimo indireta, se admitirmos, numa interpretação muito maleável, que em última 



 

 
Pronúncia da MEO relativa ao Projeto de Decisão sobre a Análise do Mercado de Comunicações Eletrónicas de Elevada 

Qualidade num Local Fixo – Segmento Empresarial 

 

 

 

32 

instância as redes dos operadores se destinam a prestar serviços a retalho. Em todo o caso, 

não serão os serviços de acesso de elevada qualidade para clientes empresariais relativamente 

aos quais foi definido o mercado 4 da Recomendação.  

 

103. Acresce que também o âmbito do mercado de segmentos de trânsito, tal como é definido no 

SPD, é diverso daquele que é considerado no Mercado 4 da Recomendação CE, incluindo ape-

nas circuitos alugados (ligações transparentes e dedicadas, com débito simétrico e constante), 

e suportados exclusivamente em fibra ótica, quando é sabido que o Mercado 4 abrange outros 

produtos de elevada qualidade, independentemente da simetria e admitindo contenção, e 

sem atender à infraestrutura de suporte. 

 

104. Desta forma, a artificialidade da inclusão dos segmentos de trânsito de circuitos alugados 

(incluindo os circuitos CAM e inter-ilhas e os circuitos para acesso a cabos submarinos interna-

cionais) na presente análise, corrompendo o âmbito do Mercado 4 da Recomendação CE (que 

é conexo a um mercado retalhista bem identificado, integrando os produtos de acesso de ele-

vada qualidade) consubstancia assim, no entender da MEO, um erro metodológico grave, que 

põe em causa toda a construção jusconcorrencial que conduz à definição de um mercado rele-

vante e que inquina os resultados alcançados pela ANACOM, nomeadamente ao nível da regu-

lação deste mercado. 

 

105. A MEO considera que a correção deste problema metodológico pode passar pela análise ao 

mercado grossista dos segmentos de trânsito de circuitos alugados de forma autónoma.  

 

 
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REGULAÇÃO DO MERCADO DOS SEGMENTOS DE TRÂNSITO 

 

106. Tal como foi já mencionado, a ANACOM identificou como suscetível de regulação o mercado 

grossista dos segmentos de trânsito, sem distinção de débito, constituídos pelas Rotas NC.  

 

107. A este propósito e como ponto inicial, a MEO gostaria de começar por manifestar que mantém 

o entendimento, já anteriormente expresso, de que este mercado não é suscetível de regula-

ção, devendo por isso ser desregulado, admitindo-se a exceção dos circuitos CAM e inter-ilhas, 

eventualmente a analisar como um mercado autónomo face ao Mercado 4. Este entendimen-

to da MEO — fortemente reforçado pelos desenvolvimentos de mercado entretanto ocorridos 

— ancora-se não apenas na circunstância de o mercado dos segmentos de trânsito não ter 
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reflexo nos mercados retalhistas, como também por não constar já sequer da Recomendação 

CE, e não satisfazer, também a nível nacional, o chamado «teste dos três critérios». 

 

108. Embora a MEO mantenha e reitere tudo o que consta da pronúncia da MEO sobre o SPD 2014, 

permite-se salientar de novo alguns aspetos, e atualizar e acrescentar outros, acreditando que, 

desta feita, uma adequada ponderação das evidências em causa possa conduzir à adoção pela 

ANACOM de uma abordagem regulatória diferente daquela que é preconizada neste SPD. 

 

109. Independentemente de vir ou não a ser analisado como um mercado autónomo face ao Mer-

cado 4 (cf. ponto anterior), a realidade competitiva do mercado depõe inequivocamente no 

sentido da desregulação completa do mercado dos segmentos de trânsito, seguindo, de resto, 

a prática da larga maioria dos Estados-Membros da UE. 

 

110. Em rigor, de acordo com a informação de que a MEO dispõe, não se identifica nenhum outro 

país da UE onde sejam regulados os segmentos de trânsito, a não ser em ligações a ilhas e a 

regiões ultramarinas. 

 

111. Desde 2007 que este mercado não figura na Recomendação sobre Mercados Relevantes, sen-

do que na exposição de motivos da Recomendação de 2007, a Comissão já afirmava que: 

“Regarding trunk segments of leased lines, in all Member States parallel network infrastructu-

res are being constructed in particular on major routes. This suggests that entry barriers are 

low. There is also a tendency towards effective competition where alternative operators have 

made sufficient investments in alternative infrastructures and are in competition with the in-

cumbent on the merchant market. In the majority of Member States, the NRA has found the 

market for trunk segments of leased lines to be effectively competitive as a number of parallel 

networks have been established. This trend is likely to continue. Therefore the market for 

wholesale trunk segments of leased lines is withdrawn from the recommended list on the ba-

sis that there are no longer high and non-transitory entry barriers and that there is a clear 

trend towards effective competition based on parallel infrastructures” (sem destaque no 

original). 

 

112. A MEO interroga-se sobre que caraterísticas específicas do mercado português o afastam, em 

2016, de uma conclusão que a Comissão, em 2007, já dava por estabilizada para a generalida-

de dos países europeus. É defensável que em Portugal o investimento em redes alternativas 
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seja inferior ao que tem ocorrido na maioria dos demais Estados membros? O próprio Projeto 

de Decisão reconhece e evidencia que não. É defensável que em Portugal as barreiras à entra-

da neste mercado são superiores às registadas na generalidade dos demais países da União 

Europeia, justificando assim uma abordagem regulatória diametralmente oposta? Nada na 

realidade do mercado ou na análise levada a cabo no próprio Projeto de Decisão depõe nesse 

sentido. 

 

113. Pelo contrário, é cada vez mais evidente que o desenvolvimento de redes alternativas de 

transporte não é menos significativo em Portugal do que na situação típica europeia, o que de 

resto é ilustrado pela circunstância de Portugal ser considerado um dos países europeus onde 

ocorreu um mais forte, continuado e sustentável investimento em redes alternativas. 

 

114. Isto mesmo se encontra, de resto, refletido no capítulo em que a ANACOM avalia as redes de 

transporte em Portugal (cf. página 81). No parágrafo 3.51 desse capítulo esta Autoridade afir-

ma que “(…) a presença de operadores com redes de transporte e ofertas alternativas às da 

MEO (e que replicam, em determinadas rotas e áreas geográficas, a sua oferta) tem levado a 

que vários operadores já não tenham como principal fornecedor de segmentos grossistas o 

operador histórico. Alguns recorrem já essencialmente a rede própria e (outros) recor-

rem/oferecem a terceiros num conjunto alargado de rotas”. Esta descrição é, de facto, repre-

sentativa da situação prevalecente em Portugal. Lamentavelmente, porém, dela não são reti-

radas as necessárias consequências, nomeadamente ao nível da proposta de regulação do 

mercado dos segmentos de trânsito. 

 

115. Adicionalmente, no parágrafo 3.20 do SPD a ANACOM reconhece que “[n]ormalmente, para 

um operador com infraestrutura ótica própria (ou alugada) o investimento em segmentos de 

trânsito é relativamente menor e mais célere face ao investimento em segmentos terminais 

(que, para uma cobertura relevante, requer uma rede de acesso praticamente ubíqua), e apre-

senta maiores ganhos de escala, já que, normalmente, há agregação de capacidade, e por 

vezes, de rotas. (…), caso detenha segmentos terminais é muito provável que o operador 

tenha também segmentos de trânsito onde esses segmentos terminais se ligam”. Por outro 

lado, no parágrafo 2.103 SPD pode ler-se “[c]omo se conclui dos mapas atrás apresentados, 

existem vários operadores que atuam nos mercados retalhistas e grossistas de elevada quali-

dade, com coberturas relevantes do território nacional ao nível da rede de acesso, decorren-

tes do investimento contínuo em redes, sobretudo em fibra ótica, mais recentemente ao nível 
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da rede de acesso” (sem destaques no original), o que faz com que a leitura articulada destas 

duas constatações torne paradoxal a posição assumida relativamente à necessidade de regular 

o mercado de trânsito. 

 

116. O que seria de esperar, face a estas e outras afirmações de idêntico teor contidas no SPD – e 

que a MEO subscreve porquanto refletem a realidade competitiva do mercado – seria que a 

ANACOM concluísse pela desnecessidade de regulação deste mercado. E isto seria tão expec-

tável quanto é certo que, no recente Projeto de Decisão sobre os Mercados 3a e 3b, é justa-

mente com base em similares constatações sobre a instalação e disseminação de recursos 

concorrentes à infraestrutura de acesso em fibra ótica da MEO5 que a ANACOM conclui pela 

desnecessidade de regular o acesso à rede de fibra desta empresa. 

 

117. Acresce que a própria ANACOM reconhece expressamente (cf. página 90 do SPD) que “[a] des-

regulação das rotas C não trouxe nenhuma disrupção, tendo o mercado continuado a funcionar 

normalmente”. Ora, este não pode deixar de ser encarado como mais um fator que milita a 

favor da desregulação total do mercado já que, se a desregulação de determinadas rotas não 

trouxe qualquer disrupção do mercado em 2010, então, seis anos volvidos (durante os quais 

tiveram lugar investimentos acrescidos em redes de transporte alternativas à da MEO), não é 

manifestamente credível que a desregulação total do mercado comporte qualquer efeito con-

correncial negativo. 

 

118. Contrariamente, porém, a conclusão da ANACOM vai no sentido da necessidade de regular o 

mercado dos circuitos de trânsito, o que não encontra qualquer suporte ou apoio no chamado 

«teste dos três critérios». 

 

119. No que se refere a este muito relevante teste, a ANACOM menciona que (cf. páginas 110 e 111 

do SPD): 

(i) se mantêm elevadas as barreiras à entrada e à expansão – de um modo geral, apenas a 

MEO detém infraestrutura de fibra e rede de transporte nas rotas NC e os operadores 

alternativos não conseguem replicar esta rede; 

                                                 
5
 Cf. a título exemplificativo, o parágrafo 5.71 do SPD Mercados 3a e 3b: “[a]ssim, numa parte substancial do território 

nacional, para além da rede de fibra da MEO, existem duas ou mais redes de alta velocidade alternativas, (…) existindo 
ainda operadores co-instalados para efeitos da OLL”. 
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(ii) não há tendência para uma concorrência efetiva (mesmo após o período abrangido por 

esta análise de mercados) – a MEO detém uma posição de dominância, sem perspetiva 

de ofertas concorrentes e com alguma abrangência nas rotas NC; e  

(iii) não se espera que a aplicação da Lei da Concorrência possa ser suficiente para colmatar 

os problemas concorrenciais resultantes dessa mesma dominância, como atestam as 

intervenções da ANACOM desde a última análise de mercados, designadamente a nível 

de preços, dos procedimentos e da qualidade de serviço na ORCA e na ORCE. 

 

120. Quanto a esta avaliação da ANACOM, importa começar por referir que se o teste dos três cri-

térios – que suporta a elegibilidade de um determinado mercado para regulação ex-ante –, 

deve ser sempre efetuado pelas ARN de forma cuidada, por maioria de razão deve ser condu-

zido de forma particularmente robusta e fundamentada quando estão em causa mercados não 

previstos na Recomendação CE. 

 

121. É, por isso, essencial que sejam identificadas e demonstradas que especificidades da situação 

nacional justificam uma abordagem regulatória diametralmente oposta à proposta pela 

Comissão. Aliás, na Recomendação 2014 é referido de forma expressa (cf. Considerando 22) 

que as ARN têm de aplicar o teste aos mercados enumerados nas Recomendações de 2003 e 

de 2007 que se encontrem atualmente regulados à luz das circunstâncias nacionais, a fim de 

determinar se, com base nas circunstâncias nacionais, esses mercados ainda são suscetíveis 

de regulamentação ex ante. 

 

122. Apesar destas exigências, constata-se que o referido teste foi conduzido pela ANACOM no SPD 

de uma forma muito ténue e pouco rigorosa, com impacto no respetivo resultado e na conse-

quente decisão de regular o mercado dos circuitos de trânsito. 

 

123. Com o devido respeito, a deteção da existência de barreiras à entrada comporta um nível de 

exigência de análise que não é compatível com a mera constatação da “ausência de alternativa 

às redes e ofertas da MEO nestas ligações”. Ao invés, exigir-se-ia uma avaliação mais profunda 

aos obstáculos que limitam ou impedem, de forma persistente, a entrada no mercado de ope-

radores concorrentes, e isto pela simples razão de que, não é por não existirem alternativas 

em determinadas ligações que se pode concluir, sem mais, que tal ausência de alternativas 

resulta da existência de barreiras à entrada. 
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124. A este respeito, é de notar, em particular, que o papel do acesso a condutas e postes, em con-

dições reguladas, é ignorado em absoluto, afirmando-se no parágrafo 3.126 do SPD o seguinte: 

”[o] cenário concorrencial não se alterou de modo relevante, continuando a caraterizar-se este 

mercado pela ausência de alternativa às redes e ofertas da MEO nestas ligações, sobretudo 

entre zonas de menor densidade populacional e empresarial e/ou zonas mais remotas e de difí-

cil acesso.”. Acrescentando-se, nos parágrafos 3.130 e 3.131, que “não havendo, na grande 

maioria destas rotas, acesso a infraestrutura alternativa de fibra, quer própria, quer de outras 

entidades, os operadores alternativos não conseguem estender, de uma forma economicamen-

te viável, a sua rede de transporte nessas rotas, continuando a ser, na prática, muito difícil 

replicar a infraestrutura física do operador histórico nas Rotas NC e, deste modo, mantêm-se os 

obstáculos intransponíveis à entrada neste mercado”.  

 

125. Existindo ofertas reguladas com as caraterísticas (e níveis de utilização) da ORAC e ORAP, a 

MEO não compreende como pode a ANACOM afirmar que “os operadores alternativos não 

conseguem estender, de uma forma economicamente viável, a sua rede de transporte nessas 

rotas”, considerado esta afirmação desprovida de fundamento e insustentável. 

 

126. Também no parágrafo 4.37 a ANACOM dá nota das vantagens da MEO ao nível das economias 

de escala e de gama associadas à “(…) sua infraestrutura de rede local e de transporte (e de 

condutas e postes)”, escamoteando o facto de esta infraestrutura estar aberta aos operadores 

concorrentes em condições reguladas e de, consequentemente, estes também beneficiarem 

da escala alcançada pela MEO.  

 

127. Neste âmbito, é patente o contraste com a posição assumida pela ANACOM no SPD dos Mer-

cados 3a e 3b, no qual esta realça repetidamente (e bem) a importância do acesso (regulado) 

às condutas e postes para a promoção do investimento em infraestruturas de rede alternati-

vas. Veja-se, a título meramente ilustrativo, o parágrafo 3.75 daquele SPD, onde se afirma“(…) 

para se chegar à situação atual de desenvolvimento de redes de cabo e, especialmente, das 

redes de fibra ótica tem sido fundamental a oferta de acesso a condutas e a postes da MEO”6.  

 

                                                 
6 Os parágrafos 3.77 e 4.21 apontam no mesmo sentido, e no parágrafo 5.44 é justificada a imprescindibilidade de manter a 
obrigação de acesso às condutas, postes e infraestrutura associada, com base no papel desempenhado na remoção das 
barreiras à entrada e à expansão. 
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128. A MEO gostaria de reiterar o crescimento acentuado e contínuo da utilização daquelas ofertas, 

como retratado nos gráficos seguintes. Em particular, em 2015, os níveis de ocupação da ORAC 

e da ORAP [IIC] cresceram 18% e 27%, respetivamente: 

 

 

 

 

[FIC] 

  

129. Em resumo, afigura-se para a MEO indiscutível que o mercado dos segmentos de trânsito não 

apresenta barreiras à entrada (e, menos ainda barreiras de monta e não transitórias) o que 

seria desde logo suficiente para concluir pela desnecessidade da sua regulação, dado o caráter 

cumulativo dos três critérios. 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

K
m

 d
e

 c
ab

o
s 

e
m

 c
o

n
d

u
ta

 

Ocupações ORAC Outros 

NOS 

Vodafone 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N
.º

 d
e

 f
ix

aç
õ

e
s 

e
m

 p
o

st
e

s 

Ocupações ORAP Outros 

NOS 

Vodafone 



 

 
Pronúncia da MEO relativa ao Projeto de Decisão sobre a Análise do Mercado de Comunicações Eletrónicas de Elevada 

Qualidade num Local Fixo – Segmento Empresarial 

 

 

 

39 

130. Idêntica conclusão é também alcançada no que se refere ao segundo daqueles três critérios, 

reforçando assim o caráter infundado da abordagem regulatória proposta pela ANACOM para 

estes mercados. Com efeito, no que se refere a este segundo critério, i.e., a ausência de uma 

tendência para a concorrência efetiva, a MEO remete para o capítulo do SPD relativo às evolu-

ções ocorridas nos mercados (cf. página 13 e ss.), onde se descreve, nomeadamente: 

(i) o forte (e sustentado) investimento ao nível das redes de acesso de alta velocidade, tan-

to em redes híbridas de distribuição por cabo como em redes de fibra ótica; 

(ii) a instalação das redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade em zonas rurais, 

em 139 concelhos onde se verificava a inexistência de infraestrutura alternativa e oferta 

de serviços avançados, sendo que na maior parte dos concelhos a rede já se encontra 

implementada e em operação, permitindo o acesso a qualquer operador interessado, 

uma vez que se trata de redes abertas; e 

(iii) a expansão da banda larga móvel, atualmente para a recente oferta de serviços 4G/LTE 

com débitos mais elevados, e para efeitos da presente análise, suportada num reforço 

de capacidade e número de estações de base, em muitos casos com recurso a infraes-

trutura própria em fibra ótica (e em feixe hertziano), sendo nos restantes casos essas 

ligações suportadas em capacidade alugada, principalmente à MEO. 

 

131. Relativamente às RNG Rurais, a ANACOM afirma no parágrafo 3.63, que “não considerou as 

redes de transporte da DSTelecom e da Fibroglobal (RNG Rurais) para efeitos da definição des-

tes mercados já que estes operadores são exclusivamente fornecedores de acesso de elevada 

qualidade”. A MEO considera que esta justificação não pode ser aceite por não traduzir a rea-

lidade. Com efeito, a DSTelecom e a Fibroglobal têm todas as condições para prestar serviços 

de trânsito entre os POP da sua rede. Recorde-se que a DSTelecom tem PoP nas zonas remotas 

do Norte, Alentejo e Algarve, pelo que poderá facilmente prestar serviços de trânsito entre os 

PoP localizados nessas regiões. Por exemplo, a DSTelecom, de acordo com informação no seu 

site, presta o serviço de Fibra escura que permite, nomeadamente, interligar os diferentes PoP 

dos seus clientes (operadores)7. 

 

                                                 
7
 “Encaminhamento de Fibra Ótica (Fibra Escura). Este serviço foi concebido especialmente para dar maior flexibilidade e 

autonomia aos operadores de telecomunicações, através da disponibilidade de fibra ótica entre locais distintos, permitindo 
ligar os seus clientes aos seus PoPs, interligar os seus diferentes PoPs ou ligar estes às suas infraestruturas de Rede instala-
das em meios urbanos ou rurais cobertos pela nossa Rede. Com esta solução, o operador de telecomunicações poderá insta-
lar e gerir os seus próprios equipamentos de Rede e prestar serviços de última geração aos seus clientes empresariais ou 
residenciais, mesmo em zonas mais distantes das suas próprias Redes”( http://norte.dstelecom.pt/servicos/fibra-escura/). 

http://norte.dstelecom.pt/servicos/fibra-escura/
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132. Dito isto, a afirmação da ANACOM é ainda desmentida pela circunstância concreta de a pró-

pria MEO recorrer à Fibroglobal para a sua rede de transporte. A título de exemplos indicamos 

a ligação Graciosa-Corvo-Flores-Faial, [IIC] a 2x10 Gbps [FIC] e as ligações Covilhã-Castelo 

Branco e Covilhã-Guarda-Viseu por 2 fibras óticas. Por outras palavras, esta conclusão da ANA-

COM assenta numa interpretação equivocada da realidade dos factos, tendo por isso de ser 

revista. 

 

133. Acresce que as infraestruturas e ofertas grossistas caracterizadas pela ANACOM no capítulo 

denominado “As redes de transporte em Portugal” (cf. parágrafos 3.40 e seguintes do SPD) não 

podem ser descartadas em sede do teste dos três critérios do mercado de trânsito, designa-

damente na avaliação da verificação de uma dinâmica tendente a uma concorrência efetiva, 

sob pena de distorção das conclusões assumidas. 

 

134. É de notar que, nos termos do enquadramento legal aplicável, o estado de concorrência efeti-

va não tem sequer de ser atingido durante o período do ciclo de análise, bastando a evidência 

da dinâmica do mercado nesse sentido (com base em planos de negócio, investimentos reali-

zados, novas tecnologias em lançamento, entre outros elementos). Ora, é por demais evidente 

que os três aspetos descritos no parágrafo 130. supra, apontam inequivocamente, no mínimo, 

para a verificação de uma tendência para a concorrência efetiva no curto prazo. 

 

135. Finalmente, quanto ao terceiro critério – da suficiência da lei da concorrência para colmatar 

eventuais problemas –, a MEO considera que a manutenção da sua oferta comercial nas rotas 

desreguladas na Deliberação 2010 e o reconhecimento pela ANACOM de que “[a] desregula-

ção das Rotas C não trouxe nenhuma disrupção, tendo o mercado continuado a funcionar nor-

malmente” (cf. parágrafo 3.57) evidenciam que não há hoje, como não houve no passado, 

razões para supor que uma eventual dominância por parte da MEO não possa ser suficiente-

mente endereçada pela lei da concorrência. 

 

136. Em conclusão, mesmo que persista uma situação de dominância MEO (situação já de si pouco 

plausível), não havendo falhas de mercado estruturais, deve a ANACOM, à luz do enquadra-

mento legal aplicável, cessar a regulação ex-ante do mercado dos segmentos de trânsito de 

circuitos alugados. Embora a MEO admita, como exceção, a manutenção da regulação dos cir-

cuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas, tal regulação deverá sempre ocorrer no quadro da análi-

se de um mercado autónomo já que, conforme explicitado supra, face aos critérios jus concor-
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renciais aplicáveis, nada justifica a inclusão dos segmentos de trânsito de circuitos alugados 

nesta análise e no Mercado 4. 

 

137. Sem conceder relativamente à ausência de fundamento para a regulação do mercado dos 

segmentos de trânsito, a MEO gostaria de tecer alguns comentários sobre a redefinição das 

Rotas C efetuada pela ANACOM no SPD. 

 

138. Na anterior análise de mercado, e tendo em consideração os critérios à data estabelecidos, a 

ANACOM concluiu que existiam 110 centrais locais da MEO cujas ligações entre si constituíam 

as Rotas C. Na análise agora realizada, e dado o desenvolvimento significativo que os outros 

operadores realizaram da sua própria rede de transporte de fibra, a ANACOM define como 

concorrenciais as rotas estabelecidas pelas ligações entre 404 centrais da MEO. 

 

139. Apesar de os critérios subjacentes à definição das rotas concorrenciais serem distintos entre 

estas duas análises (concordando a MEO genericamente com a sua alteração nesta análise de 

mercado), nota-se que tendo em conta os investimentos já anunciados por diversos operado-

res alternativos na sua rede de fibra de acesso, que levarão certamente a um novo aumento 

da sua rede de transporte (como aconteceu no passado), será de esperar que a curto prazo se 

verifique um aumento do número de PoPs próprios nas áreas cobertas por outras centrais da 

MEO. 

 

140. Assim, a manter-se a regulação do mercado dos segmentos de trânsito de circuitos alugados, o 

que a MEO confia não virá a suceder e que apenas considera como hipótese de raciocínio, esta 

empresa entende que, no mínimo, deverão ser revistos os critérios para classificação das rotas 

C e NC de maneira a entrar em linha de conta com os PoP das RNG implantadas pela Fibroglo-

bal e pela DSTelecom nos 139 concelhos de Portugal abrangidos. 

 

141. Além disto, tendo em conta o horizonte temporal ao qual esta análise de mercado será aplica-

da, a definição do mercado geográfico dos segmentos de trânsito de circuitos alugados terá 

obrigatoriamente de ser efetuada tendo em conta uma análise prospetiva da evolução das 

redes de transporte dos outros operadores, que a ANACOM não realizou neste SPD. 
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3. CIRCUITOS CAM E INTER-ILHAS 

 

142. Antes de mais, e ainda que, como a ANACOM reconhece, não existam restrições legais à insta-

lação de novos sistemas de cabos submarinos internacionais que permitam a ligação às 

Regiões Autónomas, a MEO concorda que, de facto, a infraestrutura de suporte a serviços de 

comunicações eletrónicas entre o Continente e as regiões autónomas (e entre estas) não tem, 

à partida, condições de ser replicada individualmente por iniciativa privada autónoma de um 

OPS. 

 

143. Não obstante, desde a participação da MEO nos consórcios internacionais que permitiram a 

ligação Açores/Madeira/Continente, têm surgido inúmeras oportunidades para os operadores 

concorrentes da MEO se associarem a outros consórcios para assegurarem uma ligação 

doméstica própria.  

 

144. Tal foi o que sucedeu em 2010 com o sistema submarino GLO-1, o qual, apesar de não ter pon-

tos de amarração em território nacional, passou nas proximidades da região autónoma da 

Madeira e do Continente, tendo os operadores nacionais tido a oportunidade de se associarem 

à Globacom (investidor no GLO-1) e implementarem uma ligação doméstica entre o Continen-

te a Madeira. Ainda em 2010, os operadores nacionais (nomeadamente, a NOS, então parceira 

da Orange) tiveram nova oportunidade de se associar ao consórcio do ACE (sistema submarino 

que liga a Europa à África do Sul e do qual a Orange faz parte), por forma a investir num ponto 

de amarração deste sistema no Funchal, tendo porém optado por não o fazer. 

 

145. Adicionalmente, existe atualmente uma nova oportunidade de os OPS nacionais se associarem 

ao consórcio formado pela Telebras e pela Islalink para a construção do cabo submarino (o 

qual terá a designação de EllaLink), que vai ligar o Brasil (Fortaleza) a Portugal (Lisboa), com 

início ainda em 2016 e entrada ao serviço no 2º semestre de 2017, com um custo total estima-

do em 185 milhões de USD (cerca de 163 milhões de euros), tendo a União Europeia anuncia-

do um investimento de 25 milhões de euros. Ou seja, trata-se de um cabo que beneficiará de 

apoios públicos, estando igualmente prevista a comparticipação por parte do governo brasilei-

ro.  

 

146. Foi entretanto noticiado, em 22 de abril p.p., que o Governo Regional da Madeira vai candida-

tar-se a financiamento europeu para avançar com a construção de um segmento deste cabo 
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até ao Funchal, o qual custará cerca de 20 milhões de euros e que permitirá, segundo o Gover-

no da RAM, que o arquipélago não dependa exclusivamente da MEO no transporte de infor-

mação digital entre o arquipélago e o Continente.   

 

147. Este cabo disponibilizará uma capacidade superior a 30 Tbps (resultando, devido ao avanço 

tecnológico, num custo unitário por Mbps muitíssimo inferior ao suportado pela MEO com os 

troços domésticos do Atlantis-2 e do Columbus-III), e tem previstos pontos de amarração na 

Guiana Francesa, Cabo Verde, Ilhas Canárias e Madeira (Funchal), permitindo aos operadores 

nacionais adquirir capacidade entre o Continente e a RAM. 

 

148. A este respeito importa ainda referir que, em Espanha, os operadores alternativos à Telefónica 

aproveitaram a constituição de consórcios internacionais para assegurarem a sua passagem 

pelas Canárias. Veja-se o caso da Vodafone Espanha que se associou ao consórcio do WACS, 

constituído em 2009 e cujo cabo entrou ao serviço em maio de 2012, e a Canalink, que se 

associou ao consórcio do ACE, constituído em 2010 e cujo cabo entrou ao serviço em dezem-

bro de 2012. Acresce que, já em 2010 a Canalink e a Alcatel-Lucent haviam constituído um 

consórcio para a implementação de um cabo submarino entre o continente espanhol (Cádiz) e 

as Canárias, cabo esse designado de “Canalink” e que entrou ao serviço em setembro de 2011, 

ligando não só a península às Canárias, como várias ilhas do arquipélago entre si (Gran Canaria 

– Tenerife – La Palma), e que foi, inclusivamente, ligado a Marrocos no ano seguinte. 

 

149. Não menos importante é o facto de o cabo submarino entre os Açores e a Madeira, da exclusi-

va propriedade da MEO, ter sido construído em 2003 pela iniciativa, privada, desta Empresa e 

sem qualquer recurso a financiamentos públicos. De facto os subsídios públicos incidiram ape-

nas nas ligações domésticas da MEO no Columbus-III e no Atlantis-2, e representaram apenas 

25% do investimento total realizado até à presente data no anel CAM e inter-ilhas, conside-

rando todas as ampliações posteriores dos sistemas de transmissão, os quais, à semelhança do 

cabo entre os Açores e a Madeira, não beneficiaram de qualquer subsídio público (sendo ainda 

de notar que estes subsídios públicos não são contabilizados no Sistema de Contabilidade Ana-

lítica da MEO). Acresce que a MEO é a entidade responsável pelos custos de operação e manu-

tenção da parte submersa dos sistemas de cabos submarinos e das estações de amarração, 

não beneficiando de qualquer apoio ou financiamento público para o efeito. 
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150. Daqui resulta que as barreiras à entrada são bastante menores do que aquilo em que a ANA-

COM parece acreditar (referindo no parágrafo 3.132 que “as barreiras à entrada são intrans-

poníveis”), sendo que a decisão dos outros operadores nacionais de não investir prende-se 

com o facto de o recurso à infraestrutura/circuitos da MEO se revelar, desde sempre, econo-

micamente mais vantajoso face a outras opções alternativas, como seja o investimento na 

construção de um sistema submarino em consórcio. 

 

151. Neste sentido, e perante os factos descritos, não se compreende a qualificação que a ANACOM 

faz da MEO de “monopolista natural, única detentora de infraestrutura de suporte a qualquer 

serviço de comunicações eletrónicas nas respetivas ligações, que não tem, à partida, condições 

de ser replicada por iniciativa privada”. 

 

152. A ANACOM afirma no SPD, que “apesar de não haver restrições legais significativas à instala-

ção de cabos submarinos por parte dos operadores concorrentes da MEO, dada a capacidade 

instalada e a procura, não seria rentável a instalação de nova infraestrutura, sem os apoios 

públicos e/ou as economias resultantes da instalação de outro cabo (internacional). Mas é cer-

to que essas condições, que a ANACOM apresenta como remotas, são afinal bem reais haven-

do operadores internacionais privados que realizaram num passado recente ou que irão reali-

zar num futuro próximo um investimento desse tipo. 

 

153. Assim sendo, a decisão de não investimento dos operadores concorrentes da MEO em consór-

cios internacionais de cabos submarinos apenas aos próprios é imputável, não podendo a MEO 

ser prejudicada por essa opção, sobretudo, quando foi a MEO que teve a iniciativa de levar a 

cabo um investimento que veio a assegurar uma ligação essencial para o País. 

 

4. CIRCUITOS PARA ACESSO A CABOS SUBMARINOS INTERNACIONAIS 

 

A MEO gostaria de começar por reiterar a sua posição de que os circuitos para acesso a cabos 

submarinos internacionais não integram o mercado nacional de segmentos de trânsito de cir-

cuitos alugados. Com efeito:  

 Os únicos clientes são os operadores internacionais que participaram nos respetivos con-

sórcios de cabos submarinos que amarram nas ECS e que chegam com capacidade pró-

pria a Portugal continental, ou entidades designadas como seus agentes; 
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 Não obstante o backhaul corresponder, do ponto de vista físico, a uma ligação em terri-

tório continental, importa notar que todos os circuitos de backhaul são contratados à 

MEO exclusivamente entre as ECS desta Empresa e a Telvent (Carrierhouse no Prior 

Velho), sendo prolongados, a partir daí, para o estrangeiro, via terceiros operadores loca-

lizados na Telvent, donde, do ponto de vista funcional, correspondem a componentes de 

circuitos internacionais8, circuitos estes que são ou podem ser constituídos por uma 

combinação de diversas componentes (e.g. sistemas de cabos submarinos, interconexão 

nas ECS, backhaul, ligações internas nos POP, ligações entre uma dada ECS e a fronteira 

do país onde essa ECS se localiza, ligações transfronteiriças e, inclusive, loops locais); 

 Existem rotas alternativas à contratação do backhaul nas ECS em Portugal, designada-

mente, i) a contratação de backhaul numa das ECS espalhadas pelo mundo fora onde o 

respetivo cabo amarra ou, no caso do serviço oferecido pela MEO, ii) a contratação do 

serviço de interconexão de cabos na mesma ECS ou entre as ECS de Sesimbra e de Carca-

velos para os OPS (partes dos consórcios) que desejem prolongar diretamente a capaci-

dade de uns cabos para outros, sendo que estes OPS tomam a cada momento a opção 

que consideram economicamente mais vantajosa; 

 O backhaul não constitui um serviço necessário para que os OPS nacionais concorram e 

repliquem a nível nacional as ofertas de retalho da MEO, não se identificando qualquer 

problema concorrencial ou falha de mercado que seja necessário resolver, seja do ponto 

de vista retalhista ou grossista (na relação com os demais operadores nacionais). 

 

                                                 
8
 No caso da BT, o backhaul faz parte de um serviço que se designa de “International Facilities Access (IFA)”, que nada tem a 

ver com os circuitos nacionais: “IFA provides connectivity between UK based Frontier Stations and a UK based Point of 
Handover”, conforme ilustrado na figura seguinte: 
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154. Trata-se, assim, do serviço de backhaul que é oferecido no âmbito do mercado (internacional) 

de capacidades internacionais e que não se encontra sob jurisdição da ANACOM, pelo que não 

pode ser regulado.  

 

155. Por outro lado, a MEO não concorda com o apoio que a ANACOM procura retirar do texto 

constante no ponto 4.2.2.3 da Nota Explicativa da Comissão, no sentido de que o facto deste 

mercado não ter sido incluído na lista de mercados relevantes “(…) does, not, however, exclude 

the possibility for NRA’s to identify specific competitive problems on the basis of national cir-

cumstances and define a separate market for passive access to backhaul infrastructure provi-

ded it meets the three criteria test” (cf. parágrafo 3.136). 

 

156. É que, na verdade, o backhaul a que a Comissão se refere é o backhaul da rede móvel, desig-

nado de mobile backhaul, e que corresponde às ligações entre as estações de base (BSC e Cell-

sites, também designados de Nós-B) e o core da rede móvel onde se encontra a inteligência da 

rede, e não os circuitos para acesso a cabos submarinos. Tal facto torna-se percetível no con-

texto de uma leitura integral do texto da Comissão9. 

 

157. Portanto, a preocupação subjacente à Recomendação da Comissão prende-se com o facto de 

os OPS móveis necessitarem crescentemente de acesso a infraestruturas fixas passivas 

(incluindo condutas e fibra escura) para implementarem soluções de mobile backhaul que lhes 

permitam transferir os serviços de dados intensivos das respetivas redes móveis. Em nenhum 

ponto da Nota Explicativa é sequer mencionado o acesso a ECS. 

 

                                                 
9
 “An issue related to the definition of the wholesale high-quality access market is whether ex ante regulatory inter-

vention is required in a market for access to backhaul (distinct from the market for access to fixed networks) in order 
to facilitate or enhance the competitive provision of services. For instance mobile operators increasingly need access 
to fixed passive infrastructures (i.e. civil engineering including ducts and dark fibre) to develop mobile backhaul solu-
tions in order to offload increasingly data-intensive services from their respective mobile networks. Moreover, regu-
lated backhaul (outside the market for access to fixed networks) could also help to facilitate the extension of the 
network of competitors to enable the use of LLU and to improve more operational access to independent FTTx net-
works in remote areas.  

However, to date, experience under the Article 7 procedure has not shown that there is enough evidence to suggest 
that there is a generalised market failure and that therefore access to regulated backhaul services through the defi-
nition at EU level of a separate market is essential to ensure competition in the above-mentioned scenarios. NRAs 
may however consider and analyse whether the provision of wholesale leased lines or equivalent inputs in the 
wholesale high-quality market is able to provide, for instance in remote areas, a connection to mobile stations and 
between the co-located equipment and the accessing operator's core network.  

As a result, it does not appear, a priori, necessary to include a new market for passive access to backhaul infrastruc-
tures in the list of markets susceptible to ex ante regulation. This does, not, however,(…)” 
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158. Passando agora à aplicação do teste dos três critérios a este mercado, a ANACOM refere 

(parágrafo 3.137) a respeito das barreiras à entrada que “desde a última análise de mercados, 

a TATA instalou e desenvolveu a sua própria ECS (no Seixal). Houve portanto, uma entrada 

relevante no mercado”, e que “existem PoP dos operadores localizados na própria ECS da 

TATA, i.e. aí co-instalados.” Ainda segundo a ANACOM (parágrafo 3.142), no WACS “existe a 

possibilidade de acesso em regime de coinstalação, num contexto de “open access” (…), dispo-

nibilizado pela TATA no âmbito da sua liberdade de iniciativa económica, coinstalação essa que 

está a ser efetivamente utilizada”. 

 

159. Ora, importa desde logo esclarecer que i) a ECS da TATA no Seixal existe há pelo menos 14 

anos, ou seja muito antes da última análise de mercado, ii) o cabo Main One entrou ao serviço 

em 2010, aquando da anterior análise de mercado, sendo que, desde então a TATA fornece o 

serviço de backhaul para acesso às capacidade desse cabo, e iii) a única alteração posterior à 

referida análise foi a entrada ao serviço do sistema WACS, em 2012. Em qualquer caso, esta 

questão da entrada da TATA no mercado parece introduzir circularidade na análise, pois se a 

TATA não tivesse desenvolvido a sua própria ECS não existiria sequer o novo “mercado dos cir-

cuitos para acesso a cabos submarinos internacionais que amarram na ECS da TATA (Seixal)” 

definido pela ANACOM no presente SPD. Ou seja, o facto de a TATA entrar num mercado que 

foi criado pela sua própria entrada é um dos motivos para a ANACOM concluir que não exis-

tem barreiras à entrada, o que parece ser um raciocínio fechado sobre si mesmo. 

 

160. Acresce que não existe nenhum operador co-instalado no Seixal para acesso ao WACS. Quando 

muito, poderá existir no Seixal um data center, o qual não tem qualquer relação com o acesso 

aos cabos submarinos. O acesso às capacidades do WACS é efetuado através de acesso remo-

to, beneficiando os OPS (MEO e Vodafone) do “Direct and Equal Access” (designado de DEA) 

definido no Construction and Maintenance Agreement (C&MA) do WACS (não se tratando, por 

isso, propriamente de uma iniciativa económica da TATA, ao contrário do referido pela ANA-

COM no parágrafo 3.142), tendo o sistema suportado o seu desenvolvimento em todas as ECS 

onde o WACS amarra.  

 

161. A MEO não está, portanto, co-instalada no Seixal (cf. refere o parágrafo 3.138) mas, antes, tem 

um acesso remoto ao WACS. Por vezes, este acesso remoto tem sido designado, incorreta-

mente (até pela própria MEO), de coinstalação passiva mas, na realidade, consiste apenas na 

disponibilização pela TATA de duas condutas alternativas no perímetro interior da sua ECS para 
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a passagem dos cabos dos OPS desde o exterior até aos ODF da TATA, não sendo instalados 

quaisquer ODF dos OPS em si. Por conseguinte, a situação contrasta com a ECS da MEO de 

Sesimbra na qual já existe efetivamente um OPS coinstalado. 

 

162. A conclusão da ANACOM de que o primeiro dos três critérios não se verifica e, portanto, não 

existem barreiras à entrada no mercado dos circuitos para acesso a cabos submarinos interna-

cionais que amarram na ECS da TATA (Seixal) depende também do facto da ANACOM não ter 

conhecimento da existência de queixas por parte dos OPS que contratam capacidade em cabos 

submarinos amarrados nesta ECS. 

 

163. De facto podem não existir queixas dado que o C&MA do WACS prevê o acesso à capacidade 

em regime de open access, por parte de um membro do consórcio ou um seu agente, e o con-

sórcio optou, na fase de construção do cabo, por criar as condições de acesso remoto em cada 

uma das ECS onde o mesmo amarra, tendo os custos10 sido suportados integralmente pelas 

partes. Já no caso do EIG, cujo C&MA também prevê o acesso à capacidade em regime de open 

access, o consórcio optou por não o fazer, pelo que teve de ser preparado um espaço na ECS 

de Sesimbra para coinstalação por parte dos membros do consórcio do EIG e/ou seus agentes 

que o solicitaram.  

 

164. A propósito dos cabos Main One e TGN-WEN que amarram na ECS do Seixal, a ANACOM refere 

(parágrafo 3.141) que “pertencem, respetivamente, à Main One Cable Company e à TATA, 

entidades privadas singulares, que utilizam (toda) a capacidade dos respetivos cabos como 

entendem, nomeadamente para fornecimento próprio, sem qualquer obrigação de conceder 

acesso a outras entidades. Neste caso, está-se perante um caso de investimento privado em 

que há total liberdade para a entidade proprietária do cabo submarino estabelecer, ou não, 

acordos de cedência/aluguer de capacidade”. 

 

165. Em primeiro lugar, o investimento efetuado num cabo submarino por parte de um consórcio 

também corresponde, de per si, a investimento privado, ainda que efetuado por um conjunto 

de operadores e não por uma entidade singular, ao contrário do que se subentende das pala-

vras da ANACOM, de que os consórcios não correspondem a entidades privadas. 

 

                                                 
10

 i) de preparação e disponibilização de uma sala para colocação dos ODF (quer os que são propriedade da TATA, quer os 
ODF DEA – Direct Equal Access) e ii) de fornecimento e instalação dos ODF da TATA e os DEA, e as interconexões entre os 
ODF DEA e do sistema 
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166. Sucede ainda que a MEO não entende o alcance da afirmação de que os proprietários do Main 

One e do TGN-WEN, por serem entidades privadas singulares, não têm qualquer obrigação de 

conceder acesso a outras entidades, e que têm total liberdade para estabelecer, ou não, acor-

dos de cedência/aluguer de capacidade. O que está em causa não é aquilo que os proprietá-

rios dos cabos podem ou não fazer com a capacidade que detêm nos mesmos, mas sim se os 

proprietários destes cabos (no caso, apenas a Main One Cable Company, dado o proprietário 

do TGN-WEN corresponde ao owner da ECS, i.e., a TATA) podem ou não recorrer a terceiros 

OPS para efeitos de contratação do serviço de backhaul a partir da ECS do Seixal, ou se, por 

imposição contratual, apenas a TATA lhes pode fornecer este serviço. 

 

167. A este propósito, a MEO informa a ANACOM de que já recebeu, em dois momentos distintos 

no passado, pedidos de cotação da Main One Cable Company para extensão da capacidade do 

Main One a partir da ECS do Seixal, tendo a MEO enviado propostas para prestação do serviço 

de backhaul com recurso ao seu acesso remoto à ECS do Seixal (no âmbito do WACS), no pres-

suposto de que a Main One Cable Company obteria junto da TATA (owner da ECS) as devidas 

autorizações. Acontece que a TATA não deu autorização para que a Main One Cable Com-

pany recorresse ao serviço de backhaul da MEO, sendo que a única forma de acesso ao Main 

One consiste na contratação do backhaul à TATA.  

 

168. É ainda de referir que a situação de monopólio da TATA no acesso à sua ECS é aqui totalmente 

desconsiderada, o que contrasta com o papel, determinante, que assume a quota de mercado 

da MEO noutros mercados analisados no SPD para efeito da sua elegibilidade para regulação. 

 

169. Face ao exposto, uma primeira constatação que se impõe é que a ANACOM assenta o teste 

dos três critérios relativo ao mercado da ECS da TATA numa série de equívocos e incertezas. 

 

170. Já no que diz respeito às ECS da MEO, a ANACOM refere no parágrafo 3.144 que “a MEO tem 

atuado como um monopolista, restringindo e mesmo inviabilizando o acesso (designadamente 

em regime de coinstalação) às suas ECS, de acordo com as queixas e os pedidos de intervenção 

apresentados à ANACOM por vários operadores (NOS, Oni, Vodafone e BICS), em diversas oca-

siões”. 

 

171. A este respeito é de sublinhar que a atuação da MEO relativa às suas ECS, mais precisamente 

quanto aos cabos que nelas amarram, é em tudo idêntica à atuação da TATA relativa à sua ECS.  
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172. De facto, nos sistemas cujos C&MA preveem a coinstalação, a MEO está a cumprir o que foi 

contratualmente estipulado, tendo preparado uma sala para o efeito num edifício adjacente 

ao edifício principal onde terminam os cabos, mas dentro do perímetro da ECS e não, confor-

me refere a ANACOM no parágrafo 3.147, “em local próximo da ECS de Sesimbra”11. 

 

173. Já no caso da ECS do Seixal, conforme acima referido, os operadores acedem remotamente à 

capacidade do WACS. Refira-se que a TATA apresentou uma cotação [IIC] entre 1 e 2 milhões 

de euros [FIC] para a preparação de um espaço com as condições necessárias a uma coinstala-

ção ativa. Como tal, não é correta a afirmação da ANACOM, contida no parágrafo 3.147 do 

SPD, de que no caso da ECS da TATA, os operadores estão coinstalados no próprio edifício da 

sua ECS12.  

 

174. Refira ainda que, os valores associados à disponibilização da coinstalação no âmbito do EIG, 

por parte da MEO, são inferiores aos valores que a TATA apresentou ao consórcio do WACS (os 

quais foram suportados pelo consórcio na fase de investimento), para acesso remoto por parte 

dos seus membros, e significativamente inferiores aos valores apresentados pela TATA para a 

coinstalação ativa.  

 

175. Nos demais sistemas cujos C&MA/contratos não preveem a coinstalação, a atuação da MEO e 

da TATA é em tudo idêntica no que ao acesso às respetivas capacidades diz respeito. 

 

176. Dito isto, e tomando ainda como referência a situação exposta no ponto 167, perde sentido a 

afirmação da ANACOM, no já citado parágrafo 3.144, de que a MEO tem restringido e mesmo 

inviabilizado o acesso, assim como as ilações que dela retira para regular o acesso às ECS da 

MEO, aspeto que comentaremos mais abaixo. 

 

177. A MEO não pode ainda deixar de comentar a referência que a ANACOM efetua (parágrafo 

3.148) ao facto de ter sido adotado pelo Conselho de Ministros das Telecomunicações da Áfri-

                                                 
11

 É ainda de referir que não é habitual em parte alguma do mundo que a coinstalação nas ECS seja disponibilizada na sala 
de telecomunicações onde estão os equipamentos dos sistemas de cabos submarinos, mas sim noutras salas, sejam estas 
no mesmo edifício ou em edifícios adjacentes. 

12
 O que aconteceu, conforme já explicado, é que, tendo o consórcio do WACS suportado, na ECS do Seixal, os custos asso-

ciados à preparação de uma sala com vista à criação das condições para um acesso remoto, a TATA limita-se a disponibilizar 
o serviço pelo seu nível mais elementar, sendo que uma efetiva coinstalação dos OPS na ECS do Seixal teria custos incom-
portáveis. 
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ca Ocidental “um conjunto de Orientações para Acesso a Cabos Submarinos da UIT para os paí-

ses da África Ocidental (onde amarram vários cabos que também amarram nas ECS da MEO)”. 

É que, não obstante este conjunto de orientações, a MEO desconhece, nomeadamente, os sis-

temas submarinos e os países que serão abrangidos, as condições financeiras que os países 

envolvidos pretenderão aplicar na disponibilização de coinstalação ou backhaul nas suas ECS. 

Além disso, os cabos que amarram nas ECS da MEO ligam todos os Continentes e não apenas o 

Africano, pelo que a falta de reciprocidade para a qual a MEO tem chamado a atenção se man-

tém, na medida em que ficarão de fora os demais Continentes. 

 

178. Finalmente, a MEO não pode deixar de salientar a forma superficial, e incorreta, como é con-

duzido o teste dos três critérios nestes mercados.  

 

179. A avaliação da existência de barreiras permanentes e intransponíveis à entrada é feita unica-

mente com base em aspetos comportamentais (alegadas inexistência de queixas no caso da 

TATA, e restrição do acesso por parte da MEO), o que não é aceitável. As barreiras à entrada e 

expansão que são válidas enquanto crivo para a regulação de um mercado não são todo e 

qualquer fator que o regulador entende adotar para o efeito. Pelo contrário, só as barreiras 

estruturais relevam (p.ex. vantagens de custo absolutas, economias de escala e de gama), uma 

vez que a existência de barreiras à entrada estratégicas pode ser eficientemente tratada pela 

lei da concorrência13.  

 

180. De igual modo, a ANACOM não logrou demonstrar a não satisfação do terceiro critério. De 

acordo com o parágrafo 3.149, o facto de ter havido queixas e intervenções da ANACOM pare-

ce atestar que a “Lei da Concorrência não é suficiente para colmatar os problemas concorren-

ciais identificados”, ilação que não se compreende nem se aceita, desde logo porque é sabido 

que uma das competências/ vocações da AdC é lidar com recusas de acesso.  

 

181. O mesmo vício de raciocínio parece perpassar o parágrafo 3.143 relativo à ECS da TATA, no 

qual se diz que “dado não serem conhecidas quaisquer queixas”, a lei da concorrência é sufi-

ciente para endereçar qualquer restrição no acesso a este mercado, deixando subentendido 

que a lei da concorrência só é eficaz quando não há qualquer problema concorrencial a ende-

reçar, o que naturalmente não se pode aceitar, até porque a regulação sectorial é subsidiária 

do direito da concorrência. 

                                                 
13

 Cf. p.ex.“The European regulation for eletronic communications assessment and proposal for review”, A. de Streel  



 

 
Pronúncia da MEO relativa ao Projeto de Decisão sobre a Análise do Mercado de Comunicações Eletrónicas de Elevada 

Qualidade num Local Fixo – Segmento Empresarial 

 

 

 

52 

 

182. Em suma, para além de, no entendimento da MEO, os mercados de circuitos para acesso a 

cabos submarinos internacionais extravasarem as competências da ANACOM, e de esta laborar 

numa série de equívocos ao nível da caracterização do mercado, sucede ainda que a condução 

deficiente do teste dos três critérios não permite concluir pela elegibilidade do mesmo para 

regulação, no que às ECS da MEO diz respeito. 

 

IV. OBRIGAÇÕES 

 

1. SUPRESSÃO DE OBRIGAÇÕES 

 

183. Nas páginas 143 a 151 a ANACOM apresenta a sua proposta relativamente às obrigações a 

suprimir no âmbito dos seguintes mercados: 

(i) mercado grossista dos segmentos de trânsito nas novas Rotas C; e 

(ii) mercados grossistas de acesso de elevada qualidade nas Áreas C (baixo e alto débito). 

 

184. Quanto ao mercado dos segmentos de trânsito nas Rotas C a ANACOM mantém o entendi-

mento de que o período transitório de seis meses é adequado e proporcional, atendendo, por 

um lado, a que já existe uma oferta comercial por parte da MEO que pode ser estendida a 

estas rotas e que, por outro lado, se incluem agora algumas áreas de central onde não existem 

operadores coinstalados mas sim PoP de operadores situados na sua proximidade, o que pode 

de alguma forma acrescentar alguma complexidade aos operadores alternativos (cf. parágrafo 

5.19). 

 

185. No que respeita aos mercados grossistas de acesso de elevada qualidade nas Áreas C (baixo e 

alto débito), a ANACOM considera que, não tendo este mercado cumprido o “teste dos três 

critérios”, devem ser eliminadas as obrigações regulamentares de acesso, transparência, não 

discriminação, separação de contas, controlo de custos e reporte financeiro, anteriormente 

impostas às empresas da MEO. De qualquer forma, essa supressão será apenas operacionali-

zada após um período de transição de 12 (doze) meses a contar da data da aprovação da deci-

são final relativa à presente análise de mercados. Durante esse período de transição, a MEO 

não poderá agravar as condições das ofertas ORCA e ORCE, mantendo-se assim as atuais con-

dições em vigor. No caso das condições de acesso, aplica-se ainda um período de pré-aviso de 

2 meses para que a MEO possa definir novas condições. 
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186. Como tem sido defendido noutras sedes, a MEO discorda da imposição de períodos de transi-

ção tão extensos, considerando que esta imposição está em contradição com a própria análise 

realizada pela ANACOM. 

 

187. Desde logo, a MEO entende que a imposição de um período transitório excessivo é incompatí-

vel com a conclusão de que estes mercados grossistas não preenchem o «teste dos três crité-

rios». 

 

188. O não preenchimento do referido teste é um indicador no sentido de que o funcionamento 

dos mercados em causa dispensa qualquer mecanismo de indução comportamental por via 

regulatória, sendo a manutenção de constrangimentos regulatórios dispensável. 

 

189. Acresce que é a própria ANACOM a reconhecer no Projeto de Decisão (cf. parágrafo 5.26) que 

“não exist[em] prejuízos relevantes para os mercados grossistas nas Áreas C resultantes da su-

pressão da obrigação de acesso e utilização de recursos de rede específicos, face, nomeada-

mente à dimensão e extensão das infraestruturas em fibra e de redes de transporte próprias 

dos operadores alternativos”. 

 

190. Refere ainda a ANACOM que “é razoável assumir que se mantêm os incentivos à MEO para 

manter o fornecimento do serviço de circuitos alugados nas “Áreas C” e em condições razoáveis 

e competitivas, como aliás ocorreu no caso do mercado das Rotas. Este incentivo resulta fun-

damentalmente da possibilidade desses operadores acelerarem o desenvolvimento de infraes-

trutura de rede própria ou de terceiros (e.g. “utilities”), levando à redução de receitas grossis-

tas para a MEO”. 

 

191. Face às conclusões assumidas pela ANACOM no SPD, crê-se que a imposição de períodos tran-

sitórios excessivos será: 

(i) Por um lado, nociva para o jogo normal da concorrência, na medida em que emula condi-

ções de concorrência que deveriam ser ditadas pelo seu próprio funcionamento e não por 

intervenção pública; 

(ii) Por outro, incompatível com a existência de concorrência infraestrutural nestas zonas; 

(iii) Especialmente gravoso para os interesses da MEO que, apesar de enfrentar atualmente 

uma intensa pressão concorrencial nestas zonas, continuará amarrada a constrangimentos 
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regulatórios, ainda por um período bastante relevante, que limitam a sua atividade e que 

são passíveis de lhe provocar prejuízos; 

(iv) Injustificado, uma vez que, como a própria ANACOM reconhece no SDP, não há prejuízo 

relevante para os operadores e a própria MEO não só não tem incentivos para retirar as 

ofertas de referência atuais, como a experiência mostra que, depois da Deliberação 2010, 

a MEO manteve as ofertas grossistas nas Áreas C; 

 

192. Refira-se ainda que o artigo 59.º, n.º 3, da LCE, na linha do preceituado no artigo 16.º, n.º 3, da 

Diretiva 2002/21/CE, estabelece apenas que no caso de supressão de obrigações regulamenta-

res, as partes afetadas devem ser informadas antecipadamente desse facto, mas não impõe 

que seja definido um período transitório, especialmente quando esse período mantém o nível 

de intervenção regulatória como se o mercado continuasse a denotar sinais de falta de compe-

titividade.  

 

193. Por último, por força do artigo 5.º, n.º 5, da LCE, todas as medidas adotadas pela ANACOM 

devem ser proporcionais e razoáveis face aos objetivos de regulação que pretendem salva-

guardar, sendo certo que, face aos dados existentes, a manutenção de um período transitório, 

nos termos definidos pela ANACOM, não preenche aqueles requisitos de proporcionalidade e 

de razoabilidade.  

 

194. Pelo exposto, a posição da MEO é de que todas as obrigações regulamentares atualmente 

impostas no mercado grossista de segmentos de trânsito nas novas Rotas C e nos mercados 

grossitas de acesso de elevada qualidade nas Áreas C (baixo e alto débito) devem ser suprimi-

das num prazo relativamente curto após a publicação da decisão final da ANACOM. Face às 

condições atuais destes mercados, não se vislumbra qualquer razão que justifique a manuten-

ção das referidas obrigações por mais 6 ou 12 meses, conforme os casos. Muito menos se justi-

fica a imposição acrescida de um período de pré-aviso de 2 meses para que a MEO possa, pas-

sado esse período de 12 meses, alterar as condições de acesso. 

 

195. Neste sentido, requer-se, pelas razões expostas: 

(i) Que o período de transição seja substancialmente reduzido, para no máximo 3 meses, 

sendo este um período mais do que suficiente para os operadores concorrentes ajusta-

rem a sua atividade e negociarem, se pretenderem, o acesso com outros fornecedores; 

e 
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(ii) Que a obrigação de controlo de preços seja eliminada de imediato (em linha, de resto, 

do que já foi decidido pela ANACOM noutras situações), uma vez que é o remédio regu-

latório mais intrusivo na atividade do MEO e, consequentemente, mais desproporcional 

no contexto atual. 

 

2. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

 

196. Em relação aos mercados que se propõe regular, a ANACOM considera que devem ser impos-

tas as seguintes obrigações: (i) acesso à rede e utilização de recursos de rede específicos; (ii) 

não discriminação; (iii) transparência; (iv) separação de contas; (v) controlo de preços e conta-

bilização de custos e (vi) reporte financeiro. 

 

197. No que concerne às obrigações propostas pela ANACOM, a MEO gostaria, em especial, de 

comentar as seguintes obrigações: (i) circuitos com débito até 2Mbps; (ii) nova oferta Ether-

net; (iii) imposição de co-instalação nas ECS e circuitos para acesso a cabos submarinos; e (iv) 

redução dos preços dos circuitos CAM. 

 

2.1. CIRCUITOS COM DÉBITO ATÉ 2MBPS 

 

198. No que concerne ao mercado de acessos de elevada qualidade de baixo débito, a MEO consi-

dera que existem algumas classes que devem ser excluídas do âmbito de aplicação das obriga-

ções impostas, fundamentalmente pela reduzida relevância que apresentam. 

 

199. Em primeiro lugar surge o caso dos circuitos analógicos. O SPD 2014 previa a supressão de 

obrigações sobre este tipo de circuitos mas, estranhamente, neste SPD a questão não é abor-

dada, o que a MEO não pode entender senão como um lapso que será corrigido na decisão 

final da ANACOM. De facto, o parque de circuitos grossistas analógicos é atualmente de ape-

nas 18 circuitos, não sendo justificável que se mantenham regulados, sobretudo no âmbito de 

um mercado de acessos de elevada qualidade. 

 

200. Por outro lado, no presente SPD, a ANACOM desonera de regulação os circuitos tradicionais 

com débito superior a 2 Mbps no âmbito da ORCA, por “manifesta ausência de procura”, 

medida que a MEO regista positivamente. 
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201. A ANACOM reconhece também, genericamente, que existe uma “efetiva migração/ substitui-

ção de acessos tradicionais de baixo débito, nomeadamente de circuitos alugados, para aces-

sos de maior débito” (parágrafo 2.49) e que há uma “tendência da procura por acessos e circui-

tos Ethernet, bem como a migração de tecnologias tradicionais para novas tecnologias de 

acesso e transporte” (parágrafo 5.84). 

 

202. Não obstante, concretamente sobre a ORCA, que na prática representa os débitos até 2 Mbps, 

a MEO não pode deixar de referir que a perceção da ANACOM não corresponde à realidade. 

Com efeito, enquanto a ANACOM considera que existe “redução nos volumes de circuitos alu-

gados suportados na ORCA” (cf. parágrafo 5.69), o que está na verdade a suceder é que a 

ORCA está a desaparecer enquanto oferta.  

 

203. [IIC] O parque total de circuitos tradicionais sofreu uma redução de 77% entre 2009 e 2016, de 

acordo com a evolução mostrada na tabela seguinte, sendo que a ORCA conta atualmente com 

apenas 2660 acessos.  

 

Serviço 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (02) 

ORCA 12.267 11.884 9.382 6.665 4.734 3.889 2.808 2.660 

Circuitos PT - - 757 519 251 187 123 120 

Circuitos Tradicionais 12.267 11.884 10.139 7.184 4.985 4.076 2.931 2.780 

[FIC] 

 

204. Em particular, referimos os circuitos de nx64kbps, que têm um parque de [IIC] 302 unidades 

[FIC], incluindo circuitos regulados e não regulados. 

 

205. Em suma, os circuitos tradicionais com débito até 2Mbps apresentam uma importância 

decrescente e tendencialmente residual, por se revelarem cada vez mais desajustados face aos 

requisitos do mercado, que determinam a preferência por circuitos/acessos suportados em 

novas tecnologias e com débitos mais elevados.  

 

206. Esta situação justifica, no entender da MEO, a supressão de todas as obrigações sobre os cir-

cuitos tradicionais com débito até 2Mbps (para além dos analógicos). Sem conceder, deverão 

ser excluídos do âmbito da regulação pelo menos os circuitos de débito nx64kbps, por consti-

tuírem a expressão mais acabada da situação exposta.  
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207. Por fim, a MEO considera que a eliminação da regulação para os débitos até 2Mbps não envol-

ve prejuízos para o funcionamento do mercado, uma vez que as necessidades que possam 

subsistir de acessos/circuitos com os referidos débitos por parte dos OPS podem ser satisfeitas 

por outros meios, destacando-se a ORALL, que já hoje é largamente utilizada, e as redes LTE.  

 

2.2. NOVA OFERTA ETHERNET 

 

208. Ao abrigo da obrigação de transparência, a ANACOM propõe determinar a publicação de uma 

nova oferta Ethernet (oferta de acessos de elevada qualidade Ethernet), por forma a disponibi-

lizar também conectividade Ethernet ao nível 2 do modelo OSI com contenção limitada e com 

débito simétrico ou assimétrico (incluindo designadamente acessos a 10 Mbps, 100 Mbps e 1 

Gbps) (cf. parágrafo 5.63 do SPD), a qual deve ser publicada no prazo de 30 dias corridos após 

notificação da decisão final referente à presente análise de mercados. 

 

209. Em relação a esta nova oferta de referência, a MEO gostaria de comentar três aspetos essen-

ciais: 

 

210. Em primeiro lugar, é surpreendente que a ANACOM considere adequado impor a extensão da 

atual oferta de referência Ethernet da MEO, sem começar por analisar o estado de evolu-

ção/utilização da oferta existente. Com efeito, a oferta de referência Ethernet (ORCE) e a ofer-

ta comercial Ethernet contam hoje, em conjunto, com apenas [IIC] 1.200 [FIC] circuitos, tendo 

já entrado em fase de declínio, o que aponta inequivocamente no sentido de que os OPS dis-

põem de alternativas de terceiros ou de infraestrutura própria, como, de resto, é amplamente 

demonstrado pela informação recolhida pela ANACOM e constante no SPD (cf. Tabela 2, Tabe-

la 5). 

 

211. No quadro seguinte apresenta-se a evolução do parque de circuitos Ethernet ao longo dos 

últimos anos: 

[IIC] 

Serviço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (02) 

ORCE 237 605 829 1.061 1.090 1.068 

Ethernet N1 PT 85 153 174 177 135 133 

Circuitos Ethernet 322 758 1.003 1.238 1.225 1.201 

[FIC] 
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212. Saliente-se que o simples facto de o âmbito do mercado se ter expandido não justifica um 

alargamento da oferta regulada da MEO de forma automática, como parece decorrer do pará-

grafo 5.63 do SPD. Pelo contrário, sendo os segmentos terminais de circuitos alugados e outros 

acessos de elevada qualidade considerados substitutos, e como tal incluídos no mesmo mer-

cado, importa avaliar se a obrigação de acesso imposta sobre os primeiros é salvaguarda bas-

tante (ou sequer necessária) para a concorrência ao nível retalhista, avaliação que a ANACOM 

se dispensou de fazer. 

 

213. A MEO recorda, a propósito, que as ofertas bitstream reguladas ATM e Ethernet, prestadas no 

âmbito da Rede ADSL PT, não têm atualmente expressão e procura relevantes. 

 

214. Em segundo lugar, a MEO tem fortes reservas quanto à alegada falha concorrencial que ANA-

COM pretende endereçar com esta medida. Com efeito, não há qualquer referência a queixas, 

nem à procura deste tipo de produtos por OPS. E, sobretudo, “a impossibilidade de os OPS dis-

ponibilizarem uma oferta competitiva a nível nacional para contratos multi-local (nomeada-

mente com grandes empresas e com o Estado)” – a alegada falha de mercado – não só não é 

demonstrada, como é mesmo infirmada pela constatação da própria ANACOM, no capitulo 

relativo às alterações no mercado nacional, quando refere “[a] contratação aos principais ope-

radores alternativos à MEO da (…) gestão de diversas redes e serviços de comunicações (…) de 

grandes empresas e instituições, como bancos, a SIBS ou os Ministérios da Saúde e da Educa-

ção, o que implica acesso a múltiplos pontos em todo o território nacional, …”. 

 

215. Esta alegada falha de mercado associada às empresas multi-local deve ser corretamente carac-

terizada e dimensionada uma vez que, a partir da base de clientes da MEO, conclui-se que 70% 

dos clientes multi-local têm os vários sites na mesma freguesia (e 75% no mesmo concelho). 

Assim, a questão apresentada tem, desde logo, um âmbito bastante inferior ao que se poderia 

à partida pensar. 

 

216. Adicionalmente, a evolução que o mercado vem registando, e na qual os exemplos da CGD e 

da SIBS serão dois expoentes máximos, em particular pela dimensão e dispersão geográfica 

das respetivas redes empresariais (tal como caracterizadas no Capítulo II), contradizem total-

mente a existência daquele problema. São até os próprios operadores concorrentes da MEO 

que afirmam a sua capacidade de prestar serviços a este tipo de clientes: no Relatório e Contas 
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da NOS14 é referido que “No segmento empresarial, a NOS continua a incrementar o seu 

desempenho, com o número de serviços a aumentar 18,7% para 1,263 milhões e reforçando a 

sua base de grandes clientes Corporate ao longo do ano”. 

  

217. Em terceiro lugar, estão disponíveis as seguintes ofertas de referência da MEO: (i) ORAC e 

ORAP (suporta o fornecimento próprio); (ii) ORALL; (iii) ORCA e ORCE e (iv) Rede ADSL PT (con-

tenção 1:10 e 1:20). Acresce que este mercado também é servido pelas ofertas grossistas 

comerciais da MEO: (i) Circuitos PT; (ii) Ethernet N1 PT e (iii) Rede Ethernet PT (layer 2). Por 

fim, em termos prospetivos, o Mercado 4 será também influenciado pela recente oferta gros-

sista Access PON PT, a qual permite endereçar os três segmentos: consumo, empresarial e 

wholesale. 

 

218. Perante este portfolio de opções, considerando que a MEO poderá sempre satisfazer a even-

tual – e provavelmente diminuta - procura de conectividade ethernet layer 2 com as suas ofer-

tas comerciais, e atendendo à dinamização do mercado de wholesale que é expectável face à 

existência de três infraestruturas com abrangência nacional a que se juntam as Redes Rurais, a 

imposição desta nova obrigação afigura-se desnecessária e absolutamente desproporcional, 

afastando-se assim dos parâmetros de decisão impostos no artigo 55.º, n.º 3, da LCE. 

 

219. Em quarto lugar, não há, também, no SPD qualquer tipo de análise, ainda que qualitativa, aos 

custos e aos eventuais benefícios desta proposta de imposição. Os custos de desenvolver uma 

nova oferta de referência são particularmente elevados, nomeadamente ao nível de SI, pro-

cessos e negociação, e isto independentemente, do enquadramento da nova oferta na ORCE 

ou fora da ORCE, não sendo razoável nem adequado fazer a MEO incorrer nesses custos sem 

quaisquer perspetivas de procura. 

 

220. Refira-se que uma análise do tipo custo-benefício, para além de ser uma exigência direta da 

aplicação do princípio da proporcionalidade, enquadra-se perfeitamente numa Análise de 

Impacto Regulatório (AIR) das obrigações regulamentares a adotar, cujos méritos foram reco-

                                                 
14

 
http://www.nos.pt/institucional/PT/media/Documents/2016%2003%2001%20PR%20Resultados%20NOS%20FY15_VF%20(
002).pdf  

http://www.nos.pt/institucional/PT/media/Documents/2016%2003%2001%20PR%20Resultados%20NOS%20FY15_VF%20(002).pdf
http://www.nos.pt/institucional/PT/media/Documents/2016%2003%2001%20PR%20Resultados%20NOS%20FY15_VF%20(002).pdf
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nhecidos pela ANACOM por decisão de 23.09.201515, e que não pode ser dispensada nesta 

decisão.  

 

221. Por fim, diga-se que caso a ANACOM entenda manter esta obrigação, o que não se concede, 

importa desde já salientar que o prazo de 30 dias (corridos) é manifestamente desrazoável 

para o efeito, defendendo-se no mínimo um prazo de 6 meses. 

 

2.3. CO-INSTALAÇÃO NAS ECS E CIRCUITOS PARA ACESSO A CABOS SUBMARINOS INTERNACIONAIS 

 

222. A propósito desta obrigação, nas páginas 161 a 165 do SPD, a ANACOM propõe impor à MEO 

as seguintes obrigações (cf. ainda Tabela 18): 

(i) Disponibilizar a coinstalação nas ECS; e 

(ii) Dar resposta aos pedidos razoáveis de circuitos para acesso a cabos submarinos interna-

cionais, incluindo-se capacidades até 10 Gbps na ORCE. 

 

223. Em relação à primeira obrigação, sem prejuízo de a MEO continuar a discordar da aplicação da 

mesma, uma vez que nada acrescenta ao que já resultaria dos C&MA celebrados e, nessa 

medida, ser desnecessária, regista-se de forma positiva o facto de a ANACOM ter tido na devi-

da consideração os constrangimentos existentes nos referidos contratos para efeitos de defini-

ção dos beneficiários da obrigação de coinstalação. 

 

224. Merece também destaque positivo a relevância dada pela ANACOM aos aspetos de ordem 

técnica e aos requisitos de segurança e proteção que podem, em determinados casos, justifi-

car a realização da coinstalação em espaços adjacentes à ECS (cf. parágrafos 5.103 e 5.107). 

 

225. No que diz respeito à obrigação de acesso a cabos submarinos internacionais, a ANACOM con-

sidera (cf. parágrafo 5.110 do SPD) que “deverá manter-se a obrigação de a MEO fornecer bac-

khaul a operadores que tenham capacidade nos cabos submarinos ou a terceiros que preten-

dam fornecer backhaul a operadores com capacidade no cabo submarino em condições regu-

ladas, em capacidades superiores às atualmente fornecidas, devendo ser fornecidos, ao abrigo 

da ORCE, circuitos com capacidades pelo menos até 10 Gbps para ligação de capacidade nos 

cabos submarinos internacionais” e que “[r]elativamente à ORCA, deverão ser considerados os 

pedidos razoáveis de acesso a circuitos de backhaul com capacidade superior a 155 Mbps”. 

                                                 
15

 Decisão sobre a Análise de Impacto Regulatório. Objetivos, Metodologias e Casos de Estudo Relevantes no Sector das 
Comunicações Eletrónicas 
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226. Alegadamente, a imposição desta obrigação decorre de tal ser essencial aos operadores alter-

nativos “para suporte de serviços retalhistas por si prestados, quer seja de revenda de circuitos 

alugados ou outros acessos de elevada qualidade ou conectividade internacional” (cf. parágra-

fo 5.99). 

 

227. Ora, conforme a MEO já teve oportunidade de explicitar anteriormente, o backhaul corres-

ponde a uma componente de um circuito internacional, sendo as condições de acesso à capa-

cidade nos cabos submarinos determinadas pelos respetivos consórcios, e os C&MA preveem 

regras claras relativamente aos serviços que os proprietários das ECS estão contratualmente 

obrigados a oferecer aos demais membros do consórcio que pretendam utilizar a sua capaci-

dade nesses países16. 

 

228. Acresce que o serviço de backhaul é apenas um meio de passagem pelo território nacional e 

não integra, de forma alguma, o mercado nacional de segmentos de trânsito de circuitos alu-

gados, pelo que, no entender da MEO, a regulação deste serviço extravasa as competências da 

ANACOM e, a concretizar-se, terá como único resultado a discriminação e o desequilíbrio con-

correncial desta Empresa face aos OPS internacionais, num negócio que é claramente competi-

tivo, cujos clientes finais são apenas OPS internacionais. 

 

229. Antes de mais, importa salientar que o mercado dos circuitos internacionais é, por definição, 

um mercado transnacional e, em relação a mercados desta natureza, o artigo 59.º, n.º 5, da 

LCE determina que é da responsabilidade da Comissão identificar os mesmos, cabendo então 

às ARN avaliar, de forma conjunta, o mercado em causa (na sua jurisdição, bem entendido), de 

                                                 

16
 [IIC] A situação relativa a cada um dos cabos amarrados nas ECS da MEO é a seguinte: 

 Atlantis-2, Columbus-III, SAT-3 e SMW-3: a MEO está obrigada à disponibilização, durante a vigência dos respetivos 
C&MA, dos meios de transmissão necessários, para providenciar ligações nacionais a outras instalações de trans-
missão internacionais, seja através de interconexões diretas a outros cabos, seja mediante o serviço de backhaul, 
seja para interligação a meios de restauro; acresce que, no âmbito do upgrade do Atlantis-2, e exclusivamente para 
acesso às capacidades resultantes do upgrade, a MEO propôs ao consórcio a coinstalação remota na Telvent; 

 ACE: a MEO não investiu no ACE, tendo apenas disponibilizado a ECS de Carcavelos para amarração do cabo e for-
necido ao respetivo consórcio uma ligação em fibra ótica entre a ECS de Carcavelos e a Telvent para extensão da c 
pacidade do cabo submarino até à Telvent, onde os OPS (partes do consórcio) que investiram no mesmo, podem 
extrair a sua capacidade; 

 EIG: a MEO disponibiliza a coinstalação na ECS de Sesimbra, exclusivamente para os membros do respetivo consór-
cio (ou para entidades designadas suas agentes) e limitada ao acesso à capacidade do sistema. [FIC] 
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modo a pronunciarem-se sobre a imposição, manutenção, alteração ou supressão de obriga-

ções regulamentares. 

 

230. Deste modo, a ANACOM não dispõe, ao abrigo dos artigos 58.º e 59.º da LCE, de competência 

ou poderes regulamentares para aplicar uma obrigação num mercado transnacional que não 

foi definido pela Comissão e que, em termos legais, não pode ser definido por um regulador 

nacional. Aliás, sendo indiscutível que a competência de intervenção regulamentar da ANA-

COM tem como limite o território nacional, não pode a sua ação projetar-se sobre um serviço 

que está manifestamente fora da sua esfera de intervenção. 

 

231. Caso se mantenha a sua posição de regular o backhaul, a ANACOM estará, em boa verdade, a 

regular o negócio dos circuitos internacionais, quando tal não é sua pretensão conforme refe-

rido pelo Regulador na nota de rodapé 259 (cf. página 164): “(...) caso assim fosse, estar-se-ia a 

regular os circuitos internacionais e não a promover a concorrência no backhaul”. 

 

232. Acresce que a imposição desta obrigação unicamente sobre a MEO gera uma discriminação 

indevida relativamente à TATA, violando nessa medida o artigo 55.º, n.º 3, e o artigo 5.º, n.º 5, 

alínea b), da LCE, que determinam que todas decisões e medidas adotadas pela ANACOM 

devem assegurar que, em circunstâncias análogas, não gera uma discriminação indevida. 

 

233. Como tal e face ao exposto, a MEO considera que a regulação do negócio dos circuitos inter-

nacionais é incompatível com o regime legal em vigor. 

 

234. Finalmente, importa ter presente que o transporte das capacidades estabelecidas nos cabos 

submarinos para as redes nacionais ou além-fronteiras é uma componente fundamental para a 

rentabilização dos investimentos em cabos submarinos efetuados pela MEO. Só acautelando 

essa rentabilidade será possível à MEO continuar a assegurar a amarração de cabos submari-

nos nas suas ECS e o fornecimento a nível internacional, de circuitos terminais ou de trânsito a 

mais de seis dezenas de OPS internacionais, seus parceiros nos vários cabos submarinos que 

amarram em Portugal. 
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2.4. REDUÇÃO DOS PREÇOS DOS CAM 

 

235. Em relação a este ponto, a MEO gostaria de começar por referir que na Decisão da ANACOM 

de 14.06.2012, sobre as alterações à oferta de referência de circuitos alugados (ORCA) e à 

oferta de referência de circuitos Ethernet (ORCE) (“Deliberação 2012”) a ANACOM já havia 

atribuído algumas especificidades a este mercado grossista do ponto de vista concorrencial, 

tenho sido por isso impostas à MEO condições de acesso mais exigentes. 

 

236. Adicionalmente, as obrigações regulamentares vigentes foram já revistas no sentido do seu 

agravamento através da Deliberação Medidas Provisórias, neste caso através de uma concreta 

medida de descida no preço do aluguer dos circuitos CAM, muitíssimo acentuada e abrupta, 

implementada num prazo de apenas 30 dias por imposição da ANACOM.  

 

237. No atual SPD, a ANACOM refere que, de acordo com os dados do SCA da MEO, “(…) a margem 

dos circuitos CAM tradicionais é significativa em todas as capacidades e representava em 

média [IIC] 66 [FIC] por cento, em 2014, face ao total dos proveitos”, pelo que deve ser imple-

mentada, de uma só vez, uma redução do preço dos circuitos CAM tradicionais de 66%, a vigo-

rar no prazo de 30 dias corridos após a decisão final referente à análise de mercado em curso. 

E, com base em fundamento semelhante, propõe-se impor reduções, a vigorar em igual prazo, 

de cerca de 73% para os circuitos Ethernet CAM e de 43% para os circuitos inter-ilhas. 

 

238. Pelos motivos que terá oportunidade de expor adiante, a MEO considera que esta opção é 

profundamente desproporcional e desrazoável, estando ferida de ilegalidade, resultante de 

uma violação clara de, entre outros, os artigos 5.º e 55.º da LCE, nos termos que melhor se 

explicitam infra. 

  

239. Passemos então à análise da diminuição de preços que ora é proposta no SPD e que, recorde-

se, acresce àquela que já foi imposta através da Deliberação Medidas Provisórias (de 50% nos 

circuitos CAM Ethernet e de 64% nos circuitos inter-ilhas Ethernet), cuja legalidade se encontra 

a ser apreciada em tribunal. 

 

240. Transparece de forma evidente da leitura do Projeto de Decisão que a ANACOM considera que 

os preços dos circuitos CAM e inter-ilhas praticados pela MEO se encontram a um nível consi-

deravelmente superior aos custos e que a MEO beneficia, alegadamente, de margens excessi-
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vas na prestação do serviço de circuitos para e nas RA, motivo aliás que terá justificado a ado-

ção da Deliberação Medidas Provisórias. 

 

241. Sucede, porém, que não corresponde à verdade que os preços praticados pela MEO para o 

aluguer de circuitos CAM e inter-ilhas estivessem e estejam atualmente (i.e., após a implemen-

tação da redução imposta pela Deliberação Medidas Provisórias) bastante acima dos custos e 

que existissem ou existam margens excessivas com a magnitude que a ANACOM considera 

existirem no Projeto de Decisão. 

 

242. Com efeito, e como a MEO já procurou fazer notar em anteriores ocasiões, para chegar a esta 

conclusão, a ANACOM adotou um modelo que passa por calcular o custo unitário (por Gbps) a 

partir dos custos totais da atividade L1CAP, de acordo com o sistema de contabilidade da MEO, 

e da capacidade que, no seu entender, está em utilização nos circuitos CAM. 

 

243. A ANACOM decide apurar a capacidade utilizada no anel CAM e no anel inter-ilhas, no final de 

2015, considerando no caso da rede SDH/DWDM apenas a capacidade que se encontra efeti-

vamente em utilização, enquanto para a rede MPLS considera a totalidade da capacidade ins-

talada (que está ligada/afeta a esta rede) e não a capacidade efetivamente utilizada. 

 

244. Como já fez noutras sedes, a MEO reitera que considera que a metodologia de apuramento 

desta capacidade não se encontra correta, na medida em que aborda as redes de forma distin-

ta. 

 

245. Sendo certo que no caso da rede SDH/DWDM a capacidade em utilização corresponde à soma 

das capacidades dos vários circuitos configurados de forma permanente e dedicada na rede 

SDH/DWDM, no caso da rede MPLS a capacidade em utilização corresponde ao pico das capa-

cidades medidas na rede MPLS, num determinado horizonte temporal, através dos sistemas de 

gestão da MEO, ainda que não se configurem circuitos de forma permanente ou dedicada na 

rede MPLS, atendendo a que se trata de uma rede onde existe partilha de recursos pelos servi-

ços que consomem débito em simultâneo17.  

                                                 
17

 Enquanto as tecnologias DWDM e SDH são “connection-oriented” com recursos cativados, sem overbooking e que não 
permitem ganho estatístico na ocupação de recursos (i.e., se num período de tempo um serviço tem pouca utilização os 
recursos na rede que lhe estão atribuídos não podem ser usados por outros serviços), já a tecnologia IP, que suporta o 
MPLS, é “connectionless”, sem recursos cativados, permitindo overbooking e ganho estatístico na ocupação de recursos 
resultante da combinação de vários tipos de serviços ao longo do tempo (i.e., se num período de tempo um serviço tem 
pouca utilização, ocupa poucos recursos na rede e estes podem ser usados por outros serviços). 
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246. Como tal, e ainda que a MEO tenha instalado as redes SDH e MPLS nos anéis CAM e inter-ilhas 

com uma determinada capacidade, a capacidade que está efetivamente em utilização em cada 

uma destas redes (considerando-se na rede MPLS o pico das capacidades medidas) é substan-

cialmente inferior. 

 

247. Seguindo então a metodologia da MEO, a capacidade média utilizada/cursada em 2015 no anel 

CAM ascendeu a [IIC] 79,5 Gbps [FIC] ao invés dos 160,7 Gbps estimados pela ANACOM. Da 

mesma forma, a capacidade média utilizada/cursada em 2015 no anel inter-ilhas ascendeu a 

[IIC] 173 Gbps [FIC] ao invés dos 360 Gbps estimados pela ANACOM. 

 

248. Considerando o cálculo da capacidade efetivamente utilizada de acordo com a metodologia 

que a MEO tem vindo a defender, estima-se que o custo total anual em 2015 de: 

 um circuito Ethernet CAM não securizado, ascenda a [IIC] 54.840€ [FIC] por Gbps, em vez 

do valor de 30.405€ obtido pela ANACOM (parágrafo 5.211), o que resulta num custo 

mensal de [IIC] 4.570€ [FIC], de acordo com a metodologia da MEO; 

 um circuito Ethernet Inter-ilhas, ocupando os 7 troços do anel, ascenda a [IIC] 137.655€ 

[FIC] por Gbps, em vez do valor de 79.055€ obtido pela ANACOM (parágrafo 5.224), com a 

seguinte desagregação por rota: 

[IIC] 

 

[FIC] 

 

249. Daqui resulta que o exercício seguido pela ANACOM incorre num erro nos pressupostos, o que 

conduz a custos subavaliados. Face ao exposto, o exercício mais coerente e adequado teria 

sido o de considerar apenas a capacidade média utilizada/cursada em cada rede num determi-

nado período temporal, aceitando, para efeitos da rede MPLS, exercícios de aproximação a 

                                                                                                                                                         
O dimensionamento da rede MPLS é dinâmico e resulta da utilização estimada dos serviços no período de maior utilização. 
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este critério, como aquele que foi sugerido pela MEO na sua pronúncia sobre a Deliberação 

2012 e sobre a Deliberação Medidas Provisórias. 

 

250. Adicionalmente, importa também considerar que a medida agora proposta conduz a resulta-

dos paradoxais. 

 

251. Em primeiro lugar, penaliza injustificadamente a MEO por ter investido e, com isso, ter sido 

possível ligar/afetar/reservar uma maior capacidade para a rede MPLS, rede cuja utilização 

está efetivamente em crescimento, ao contrário do que acontece com a rede SDH. Aliás, no 

limite, a metodologia da ANACOM pode conduzir à conclusão absurda de que é preferível, no 

âmbito da rede MPLS, reduzir a capacidade ligada, na medida em que a existência de capaci-

dade não utilizada impacta severamente no preço que a MEO pode praticar. 

 

252. Em segundo lugar, é ainda de destacar que o custo associado ao anel CAM é fortemente 

influenciado pelo facto de grande parte do investimento realizado nos cabos Atlantis-2 e 

Columbus-III ter finalizado a sua vida útil contabilística em 2014, sendo que, e reiterando o já 

transmitido pela MEO, existe uma possibilidade real de estes dois cabos virem a ser desativa-

dos, pelos respetivos consórcios, antes do final da sua vida útil, devido aos elevados custos 

inerentes face à sua reduzida capacidade. 

 

253. A confirmar-se este cenário, a MEO tem o direito de manter ativo o par de fibra ótica de 

suporte às suas ligações domésticas, mas terá de suportar a integralidade dos custos de opera-

ção e manutenção da parte submersa entre as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, 

respetivamente, e o Continente (os quais são atualmente partilhados entre os pares de fibra 

ótica que constituem as ligações domésticas e os pares de fibra ótica que constituem os troços 

internacionais).  

 

254. Neste caso, a MEO incorrerá num acréscimo de custos anuais com a respetiva operação e 

manutenção, sem prejuízo de eventuais custos adicionais relacionados com as alterações téc-

nicas a efetuar nas branch units no meio do Atlântico, em resultado do desligamento dos res-

petivos troços internacionais. 

 

255. Em terceiro lugar, importa esclarecer que o custo total anual da atividade L1CAP, e muito 

embora seja essencialmente fixo, conforme referido pela ANACOM, no sentido que não varia 
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com a respetiva capacidade em utilização, pode variar significativamente em função da incons-

tância dos custos de operação e manutenção anuais. 

 

256. Esta situação, para a qual a MEO já tinha chamado a atenção da ANACOM no âmbito do SPD 

2014, pode ser ilustrada através do caso concreto de um corte ocorrido recentemente num 

cabo submarino. No passado dia 10 de abril verificou-se um corte no cabo submarino inter-

ilhas na ilha do Faial, na zona de rebentação das ondas na Praia da Conceição, a cerca de 1 Km 

da ECS, tendo o troço entre o Faial e S. Jorge ficado sem serviço.  

 

257. Como contingência, foi solicitada uma cotação à Fibroglobal para utilização temporária de 10 

Gbps no cabo submarino dessa entidade, por forma a repor o serviço via troços Graciosa-

Corvo-Flores-Faial, até à reparação do cabo inter-ilhas da MEO entre o Faial e S. Jorge. O custo 

de “restauro” a suportar com a Fibroglobal ascende a cerca de [IIC] 25,5k€ [FIC], para uma 

duração de 2 semanas. Quanto à reparação, a mesma foi efetuada entre os dias 27 e 29 de 

abril passado, com recurso a um navio especializado, ascendendo o respetivo custo a [IIC] 

307k€ (custo do navio), acrescido do custo dos trabalhos de apoio ao shore end no valor de 

10k€ [FIC]. Caso as condições meteorológicas e/ou o estado do mar tivessem obrigado ao pro-

longamento da intervenção os valores teriam sido ainda superiores.  

 

258. Por outro lado, aproveitando o facto de o navio especializado se encontrar na zona, a MEO 

pondera proceder a trabalhos no cabo inter-ilhas em ambos os segmentos que envolvem a ilha 

do Pico, designadamente Pico-Faial e Pico-Santa Maria. Para estes trabalhos no Pico, prevêem-

se 10 dias de navio, estimando-se um custo de [IIC] 195k€ [FIC]. Acrescem ainda os custos com 

os meios de apoio ao shore-end nestes segmentos (e.g. proteções e construção de um emissá-

rio, que consiste no prolongamento das condutas existentes até à zona do ilhéu de forma a 

melhorar a proteção destes dois segmentos), no valor estimado de [IIC] 20k€ [FIC] e cerca de 

[IIC] 200k€ [FIC] com reposição de cabo submarino e kits de juntas para reservas de manuten-

ção. 

 

259. Ou seja, de forma súbita, a MEO terá de suportar um custo com O&M no cabo inter-ilhas supe-

rior a [IIC] 0,75M€ [FIC]. Em 2014 e 2015 não houve intervenções deste nível no cabo inter-

ilhas, tendo os respetivos custos da atividade L1CAP registado os valores de [IIC] 1,225M€ e 

1,131M€ [FIC], respetivamente. Contudo, em consequência das intervenções atualmente em 
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curso nos Açores, estima-se para 2016, face a 2015, um acréscimo de custo de custo superior a 

[IIC] 0,75M€ [FIC] na atividade L1CAP. 

 

260. Sucede ainda que a MEO lançou uma RFI a três fornecedores para avaliação técnica e valoriza-

ção de cenários de upgrade dos segmentos submarinos mais longos no arquipélago do Açores, 

designadamente o troço São Miguel-Terceira e Pico-Sta. Maria, para uma ampliação de capaci-

dade [IIC] 6x10 Gbps e 8x10 Gbps [FIC], respetivamente, tendo o menor custo apresentado 

ascendido a um total de [IIC] 0,7M€, ou seja, 50k€ por cada 10 Gbps [FIC], sendo expectável 

que estas ampliações ocorram ainda durante o ano 2016. Adicionalmente, no caso do CAM, 

foram igualmente solicitadas propostas de upgrade, pois é previsível que em 2017 venha a 

ocorrer novo upgrade no anel CAM. Os valores apresentados pelo fornecedor [IIC] Xtera 

ascendem a 875kUSD e a 1,4MUSD para ampliação de 60 Gbps ou de 100 Gbps [FIC], respeti-

vamente, em cada um dos 3 segmentos que compõem o anel CAM. 

 

261. É em face do exposto, que a MEO tem vindo a defender que, na determinação dos preços dos 

circuitos CAM e inter-ilhas, há que ter em consideração não só os custos atualmente incorri-

dos, mas também aqueles que poderão vir a ocorrer em consequência de um aumento dos 

custos com operação em manutenção. Os preços a praticar deverão ser posicionados de forma 

a permitir a criação de incentivos ao investimento em novos sistemas submarinos de ligação às 

regiões autónomas e a garantir a sua rentabilidade, bem como a preservação dos existentes, 

preocupação que não se encontra minimamente refletida no SPD.  

 

262. No caso concreto, a análise dos custos anuais decorrentes da atividade L1CAP, no âmbito do 

exercício de definição dos preços regulados, deve atender não só aos custos passados, mas 

também aos custos presentes (e.g. o relativo às atuais manobras de O&M no cabo inter-ilhas) 

e aos que se esperam no futuro próximo (e.g. os relativos a upgrades).  

 

263. Note-se, por último, que a ANACOM adverte que “[o]s preços dos circuitos CAM e inter-ilhas 

serão revistos anualmente”. Ora, dado que, de acordo com aquilo que é afirmado pela ANA-

COM, com a implementação das reduções propostas para vigorar no prazo de 30 dias corridos 

após a aprovação da decisão final referente à presente análise de mercados os preços ficarão 

orientados para os custos, a revisão anual dos preços só pode ser entendida como comportan-

do quer a possibilidade de redução quer a de aumento, em função do comportamento dos 

custos. Nomeadamente, caso os custos anuais futuros venham a aumentar em resultado do 
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investimento em upgrades, os preços regulados terão também de aumentar, no sentido de 

acompanharem os custos. 

 

264. Atendendo às oscilações a que os custos das ligações CAM e inter-ilhas estão sujeitos e ao 

interesse em garantir uma certa estabilidade e continuidade dos preços, a MEO considera que 

a revisão anual dos preços deve ser usada em favor de uma redução imediata mais moderada 

e de uma evolução subsequente que permita amortecer as flutuações ditadas por um lado 

pela amortização do investimento já realizado, e por outro pelos investimentos e reparações 

avultadas que vão ocorrendo, dessa forma evitando que os preços sejam contagiados pela ins-

tabilidade dos custos. 

  

265. Por último, a manter-se a proposta de decisão da ANACOM nos termos referidos no SPD, rele-

va-se que, no mínimo, a ANACOM deverá definir um período de adaptação compatível com a 

agressividade da redução proposta. 

 

266. Recorde-se que a ANACOM propõe um corte extremamente pronunciado nos preços destes 

circuitos, designadamente, cerca de 66% nos circuitos CAM tradicionais, 72,8% nos circuitos 

CAM Ethernet e 43,4% dos circuitos inter-ilhas Ethernet. Os novos preços deverão além disso 

ser aplicados num espaço de tempo extremamente reduzido, de apenas 30 dias corridos após 

a aprovação da decisão final por parte da ANACOM. 

 

267. Para além da obrigação de redução ser questionável em si mesma, os termos em que a mesma 

assenta não podem deixar de ser considerados desproporcionais e desrazoáveis. 

 

268. A começar, recorde-se que a redução proposta agora pela ANACOM surge na sequência de um 

corte abrupto e muitíssimo acentuado de 50% no preço dos circuitos CAM e de 64% no preço 

dos circuitos inter-ilhas aprovado pela Deliberação Medidas Provisórias. 

 

269. Face à agressividade da redução, seria de esperar que, pelo menos, o período de transição 

fosse razoável e minimamente alargado, de forma a equiponderar os interesses públicos em 

presença com os interesses privados da MEO. No entanto, o que se verifica é que não existe 

qualquer período transitório. 
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270. Trata-se, por conseguinte, de uma decisão gravíssima, com um impacto nefasto de grande 

amplitude na atividade da MEO que, além de não ter justificação face aos dados acima apre-

sentados, não encontra qualquer conforto, paralelo ou precedente em decisões regulatórias 

anteriores da própria ANACOM. 

 

271. Com efeito, nunca a ANACOM aprovou uma decisão com um corte tão significativo nos preços 

sem definir um período transitório que procurasse ser compatível com a agressividade da 

medida. Veja-se, a título de exemplo, o que sucedeu no âmbito do mercado da terminação 

móvel (em 2010), em que para reduções menos significativos de preços, na ordem dos 46%, a 

ANACOM definiu um período transitório de 14 meses. 

 

272. Desta forma, não se oferecem dúvidas à MEO de que esta medida, a manter-se nos termos 

atuais, é contrária às exigências do princípio da proporcionalidade consagrado, em termos 

específicos, nos artigos 5.º, n.º 5, 55.º, e 66.º, n.º 2 da LCE. Recorde-se que duas das dimen-

sões do princípio da proporcionalidade são a razoabilidade e a necessidade. Estas duas dimen-

sões obrigam a ANACOM a ponderar, fundamentadamente, as desvantagens da intervenção 

regulatória, proibindo a adoção de medidas que não são indispensáveis para atingir o fim pre-

visto (proibição de excesso) ou quando as desvantagens são superiores aos benefícios que se 

podem esperar. 

 

273. No caso concreto, não se vê como a ANACOM espera poder compatibilizar a ausência de qual-

quer período transitório ou de adaptação com as exigências dos princípios da razoabilidade e 

necessidade. 
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ANEXO I 

 

Erros na informação de base 
 

1. Nos parágrafos seguintes a MEO assinala os pontos do SPD que, no entender desta empresa, 

incluem informação incorreta, ou inconsistente, ou não totalmente clara. 

2. No que se refere aos dados apresentados nas diversas Tabelas do SPD, relativas ao dimensiona-

mento e caracterização dos mercados retalhistas e grossistas, verifica-se que alguns dos valores 

não parecem ser compatíveis com a informação enviada pela MEO, nem coerentes entre si. 

3. Na Tabela 1 (Distribuição dos acessos retalhistas por débito; pág. 41), o total de acessos retalhis-

tas com débito inferior ou igual a 2 Mbps não coincide com a informação enviada pela MEO, veri-

ficando-se uma diferença de 635 acessos (não explicada no SPD).  

No quadro seguinte, apresentamos uma nova versão da Tabela 1 corrigida desta diferença (valo-

res corrigidos a vermelho): 

 

Tabela 1. Distribuição dos acessos retalhistas por 
débito (1S 2015) 

 

 
Classes de  Operador    Total 

 

 
Débito MEO OPS   

 [IIC] [<=24M] 27 289 20 679 47 968 
 

 
[<=2M] 20 768 10 039 30 807 

 

 
]2M-10M[ 5 109 4 383 9 492 

 

 
[10M] 50 2 289 2 339 

 

 
]10M-24M[ 1 288 1 555 2 843 

 

 
[24M] 74 783 857 

 

 
[ND] 

 
1 630 1 630 

 

 
[>24M] 19 394 10 502 29 896 

 

 
]24M-100M[ 

 
1 481 1 481 

 

 
[100M] 18 846 1 104 19 950 

 

 
]100M-1G[ 4 376 380 

 

 
[>=1G] 544 2 800 3 344 

 

 
[ND - Fibra]   4 741 4 741 

 

 
Total 46 683 31 181 77 864 

 [FIC] Fonte: ANACOM, a partir do Questionário de 2015 

 

Ainda em relação à Tabela 1, a MEO não compreende como é que os Operadores podem res-

ponder de forma incompleta ao questionário, não informando o débito de alguns dos seus aces-

sos. Conforme refere a ANACOM no ponto 2.10, o débito dedicado e a qualidade de serviço são 
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elementos essenciais na procura e na oferta dos acessos de elevada qualidade pelo que, conside-

ra a MEO, a ANACOM não deveria ter deixado de obter esta informação. No limite, o débito é 

definido pela interface física do acesso, não sendo razoável o desconhecimento dos Operadores 

a esse respeito.   

 

4. Na Tabela 2 (Número de acessos retalhistas dos OPS; pág. 45), os 5.078 acessos contratados à 

MEO (ORCA, ORCE e Rede ADSL PT) declarados pelos outros OPS como suporte aos seus acessos 

retalhistas ficam muito aquém dos 12.804 acessos grossistas declarados pela MEO.  

A diferença poderá corresponder a acessos grossistas da MEO que os OPS contratam para o 

desenvolvimento da sua própria rede (e não para suporte a acessos retalhistas ou grossistas de 

outros operadores) mas tal não é explicitado, criando-se a dúvida sobre se a informação apresen-

tada estará correta. 

Como regra geral, seria útil que a ANACOM indicasse, sempre que aplicável, o método de trata-

mento da informação que seguiu para produzir os dados apresentados. 

5. Na Tabela 4 (Distribuição dos acessos retalhistas por débito e por área; pág. 62), para além do 

problema já referido no ponto 3 acima relativo ao total de acessos retalhistas da MEO, verifica-se 

também que os acessos dos OPS não são coerentes com os reportados na Tabela 1, apurando-se 

diferenças de -4.784 no baixo débito e de -302 no alto débito que não nos é possível compreen-

der.  

Estas diferenças parecem corresponder (embora não exatamente) aos acessos reportados na 

Tabela 2 como sendo fornecidos pela MEO (excetuando ORALL), i.e., 4.781 (baixo débito) e 297 

(alto débito). A ser essa a explicação, a mesma não é apresentada nem justificada pela ANACOM. 

No quadro seguinte, apresentamos uma nova versão da Tabela 4 corrigida das diferenças encon-

tradas (valores corrigidos a vermelho), sendo que a divisão dos totais entre Áreas C e NC é feita 

seguindo proporcionalmente a Tabela 4 original: 
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Tabela 4. Distribuição dos acessos retalhistas por débito e por área (1S 2015) 

Débito Freguesias Acessos MEO 
Acessos 

OPS 
Acessos Total 
(MEO e OPS) 

Q Média 
MEO 

Baixo débito   27 289 20 679 47 968 
 Areas C 90 6 053 10 446 16 498 36.7% 

Areas NC 3 002 21 236 10 233 31 470 67.5% 

Alto débito   19 394 10 502 29 896 
 Areas C 53 2 723 3 844 6 567 41.5% 

Areas NC 3 039 16 671 6 658 23 329 71.5% 

Total  3 092 46 683 31 181 77 864 
  

6. Na Tabela 5 (Acessos grossistas de elevada qualidade; pág. 69), o total de acessos grossistas de 

baixo débito da MEO não coincide com a informação enviada, verificando-se uma diferença de -

1.236 acessos para a qual não se encontra explicação.  

7. Na Tabela 6 (Número de acessos grossistas totais; pág. 74), verifica-se o mesmo problema identi-

ficado na Tabela 5: o fornecimento de acessos de baixo débito da MEO a terceiros não corres-

ponde ao valor reportado por esta empresa. 

Adicionalmente, os valores de fornecimento interno para revenda no retalho apresentados para 

a MEO também não correspondem à informação enviada à ANACOM pela MEO:  

 No caso do baixo débito, todos os acessos retalhistas da MEO são suportados em infraes-

trutura própria pelo que o valor de fornecimento interno deveria coincidir com os aces-

sos retalhistas de baixo débito reportados nas Tabela 1 e 4 mas o que se verifica é que a 

Tabela 6 reporta 26.476 acessos quando nas Tabela 1 e 4 o valor apresentado é 26.654 

(valor este que, conforme referido anteriormente, também não se encontra correto). 

 No caso do alto débito, a Tabela 6 apresenta para a MEO 18.888 acessos de fornecimen-

to interno quando, de acordo com a informação enviada, este valor deveria ser 18.963. 

Os valores de fornecimento interno apresentados para os OPS na Tabela 6 também não parecem 

compatíveis com os dados constantes na Tabela 2, não sendo compreensíveis as diferenças:  

 No baixo débito, a Tabela 6 indica que o fornecimento interno para revenda no retalho 

dos OPS totaliza 14.779, enquanto na Tabela 2 o número de acessos retalhistas de baixo 

débito dos OPS suportados em infraestrutura própria (4.921) e em ORALL (10.060) soma 

15.581. 
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 No alto débito, a Tabela 6 apresenta o valor de 9.985 acessos fornecidos internamente 

para revenda no retalho, enquanto na Tabela 2 são indicados 10.070 acessos retalhistas 

assentes em infraestrutura própria.  

No quadro seguinte, apresentamos uma nova versão da Tabela 6 corrigida das diferenças encon-

tradas (valores corrigidos a vermelho): 

Tabela 6. Número de acessos grossistas totais (1S 2015) 
 Fornecimento Acessos Acessos Acessos Total 

grossista MEO OPS (MEO e OPS) 

Baixo débito 39 327 18 422 57 749 

Interno p/ revenda
#
 27 289 15 581 42 870 

A terceiros 12 038 2 841 14 879 

Alto débito 20 192 11 712 31 904 

Interno p/ revenda
#
 18 963 10 070 29 033 

A terceiros 1 229 1 642 2 871 

Total 59 519 30 134 89 653 

Fonte: ANACOM, a partir do Questionário de 2015 

 # 
Fornecimento interno para revenda no retalho 

  

8. A Tabela 7 (Distribuição dos acessos grossistas por débito e por área; pág. 75) é, subsequente-

mente, afetada pelas questões assinaladas nos pontos anteriores, assim como o são as Tabelas 9 

e 10 (Quotas de mercado estimadas nas Áreas C e NC; pág. 109 e 123). 

Relativamente a este tipo de informação (quotas e volumes de acessos), a MEO não entende 

porque é que a identificação dos outros OPS não é pública. É de notar que no âmbito dos indica-

dores estatísticos periódicos relativos aos serviços de voz e banda larga (fixos e móveis), são 

publicadas as quotas dos diversos operadores, não havendo razão para que tal não ocorra tam-

bém relativamente aos acessos de elevada qualidade. 

9. No parágrafo 2.60 é referido que um Operador alternativo não implementou GPON, o que está 

em contradição com a referência à utilização de ligações ponto-multiponto em fibra (PON). A uti-

lização de ligações ponto-multiponto em fibra, designada por fibra PON com splitting, implica a 

implementação de tecnologia GPON para a prestação de serviços ativos. 

10. No parágrafo 2.62 refere-se que um operador desenvolve as “soluções técnicas para endereçar 

os serviços sem largura de banda simétrica e garantida […] sobre a OLL (incluindo a oferta ADSL 
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Regulada),…”. Ora, cumpre esclarecer que a OLL corresponde à ORALL da MEO que é uma oferta 

totalmente distinta da oferta regulada Rede ADSL PT. A ORALL não inclui a Rede ADSL PT. 

 

 


