
 
 

 
 
 
 

PRONÚNCIA DA 

MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 

 

 

AO 

 

 

Sentido Provável de Decisão relativo ao Mercado Grossista De Originação De 

Chamadas Na Rede Telefónica Pública Num Local Fixo 

 

 

 

 

VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL 

 

 

 

 

05.07.2017 



 
 
 
 
 
ÍNDICE 

I. Sumário Executivo 3 

II. Introdução e Comentários Gerais 6 

III. Comentários Específicos 9 

III.A. Mercado retalhista do STF 9 

III.B. Mercado retalhista das chamadas para SNG 19 

III.C. Delimitação dos mercados relevantes grossistas 19 

III.D. Teste dos três critérios - mercado de originação para STF 20 

III.E. Teste dos três critérios - mercado de originação para SNG 30 

III.F. Avaliação de PMS 31 

III.G. Imposição de obrigações 33 
  



 
 

Pronúncia da MEO - SPD sobre o mercado grossista de originação de chamadas na rede tele-
fónica num local fixo 

 

 
2 

NOTA PRÉVIA 

 

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

(doravante “MEO”) ao procedimento geral de consulta relativo ao Sentido Provável de Decisão sobre 

a análise ao mercado grossista de originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo 

(doravante “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 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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I. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
1. No que respeita ao mercado de originação de chamadas em local fixo para serviços especiais 

suportados em numeração não geográfica, não obstante algumas ressalvas de natureza meto-

dológica, o SPD vem ao encontro do que a MEO preconiza desde há muitos anos, i.e., a desre-

gulação deste mercado, medida que se saúda, e que apenas peca por tardia. 

 
2. Já quanto ao mercado de originação de chamadas em local fixo para a viabilização de serviços 

telefónicos retalhistas, a MEO não pode aceitar o entendimento da ANACOM quanto ao fun-

cionamento e envolvência do mercado dos serviços fixos telefónicos (STF) em Portugal, 

nomeadamente o retrato anacrónico que dele faz, de acordo com o qual a modalidade de aces-

so indireto é ainda necessária para assegurar a concorrência, e com base no qual se propõe 

manter (e até reforçar) a regulação naquele mercado grossista.  

 
3. Ora, a situação de concorrência efetiva no mercado do STF não decorre da existência da moda-

lidade de acesso indireto, cuja expressão é claramente residual (inferior a 1% do tráfego), mas 

sim de outros fatores como a aposta dos operadores em modelos de negócio assentes na cons-

trução de rede própria; a prestação de serviços de voz (como um add-on de reduzido valor) 

sobre acessos de banda larga, maioritariamente disponibilizados no âmbito de bundles; a pres-

são concorrencial exercida pelos operadores móveis, resultante da substituição fixo-móvel; ou 

o aumento da importância dos OTT. 

 
4. A ANACOM atribui particular relevância a supostas falhas de mercado que, na verdade, não o 

são, ou que não devem ser resolvidas em sede de análise de mercado, a saber a alegada neces-

sidade de garantir um leque de escolhas a franjas mais idosas da população com preferência 

por STF isolado e a clientes não residenciais multi-site com alguns dos sites em locais sem 

infraestrutura (fixa) alternativa.  

 
5. O juízo da ANACOM abstrai da existência de um PSU (que não é a MEO) e de duas (outras) 

redes móveis de cobertura nacional que permitem suportar o serviço fixo e confunde a vanta-

gem dos operadores em recorrer pontualmente às ofertas grossistas ORI e ORLA, como alterna-

tiva à implantação de rede ou a outras ofertas grossistas, com a alegada inviabilidade do inves-

timento associado a essas opções. 

 
6. Quanto ao mercado grossista de originação para “viabilização de serviços telefónicos”, a MEO 

considera que o mesmo não é elegível para intervenção regulamentar. Trata-se de um mercado 
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que já não figura na Recomendação de mercados relevantes da Comissão Europeia, de outubro 

de 2014, nem existem especificidades no mercado português que justifiquem a sua regulação – 

antes pelo contrário –, motivo pelo qual a MEO considera expectável que a Comissão se opo-

nha a um eventual projeto de decisão que propugne a manutenção da regulação deste merca-

do em Portugal. 

 
7. Para procurar legitimar a regulação deste mercado, a ANACOM procedeu ao teste dos três cri-

térios, mas conduziu-o de forma metodologicamente incorreta, com impacto no resultado 

alcançado, nomeadamente recorrendo a indicadores distintos dos preconizados pela CE, e abs-

tendo-se de explicitar os desvios ou especificidades da situação nacional. Na prática, a ANA-

COM realizou o teste dos três critérios com base em indicadores do teste de PMS, desconside-

rando o facto de os dois testes terem características e propósitos distintos. 

 
8. Quanto à avaliação de PMS, a ANACOM parte da quota de mercado da MEO, que era de 45,5% 

no 3º trimestre de 2016, e assinala a sua tendência decrescente, mas de seguida desvaloriza 

estes dados. 

 
9. Por um lado, abstém-se de fazer um exercício de projeção das quotas, que indicaria um valor 

para a MEO inferior a 40% já a partir de 2018, i. é. abaixo do limiar que normalmente suscita 

preocupações quanto a situações de dominância, e uma forte aproximação entre as quotas do 

primeiro e do segundo operador, ou seja dois elementos cruciais para a conclusão de ausência 

de PMS. 

 
10. Por outro lado, é entendimento da MEO que a motivação subliminar da ANACOM para manter 

a MEO regulada, e que atravessa todo o SPD, nada tem que ver com a sua quota no mercado 

definido. Ao invés, é a ubiquidade da rede de cobre da MEO e o facto de esta ter as únicas ofer-

tas grossistas de originação e ORLA que a tornam atrativa para endereçar as alegadas falhas de 

mercado que a ANACOM identifica.  

 
11. Porém, estas características não podem, obviamente, constituir fundamento atendível para 

regular uma empresa. De resto, se assim fosse, estaria “garantida” uma regulação perpétua, ou 

pelo menos durante a vida da rede de cobre, uma vez que aqueles fatores são independentes 

da evolução das quotas de mercado. 

 
12. Consequentemente, a MEO considera injustificável e desproporcional a carga regulatória que a 

ANACOM se propõe impor-lhe no mercado em análise, e que se traduz praticamente na aplica-
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ção de todas as obrigações, situação que não se coaduna com a situação concorrencial dos 

mercados, nem com a expressão marginal das prestações reguladas. 

 
13. Em particular, a obrigação de controlo de preços, além de ferir os princípios que norteiam a 

imposição de remédios, nem sequer se mostra útil para dar resposta às preocupações declara-

das pela ANACOM. 

 
14. Assim, a MEO insta a ANACOM a reavaliar a adequação e a proporcionalidade das obrigações 

propostas. 
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II. INTRODUÇÃO E COMENTÁRIOS GERAIS 

 
15. A MEO começa por declarar que não consegue compreender nem pode aceitar o entendimento 

da ANACOM, patente no presente SPD, quanto ao funcionamento e envolvência do mercado 

dos serviços fixos telefónicos (STF) em Portugal, e com base no qual se propõe manter (e até 

reforçar) a regulação existente relativa às originações de chamada em local fixo para a viabiliza-

ção de serviços telefónicos retalhistas. 

 
16. Passados mais de três anos sobre a anterior análise deste mercado, acentuaram-se todos os 

fatores que já naquela altura justificavam plenamente a desregulação (conforme defendeu a 

MEO na sua pronúncia de 12.02.2014), desde as dinâmicas competitivas cada vez mais assentes 

na concorrência entre infraestruturas ao próprio enquadramento regulamentar. O SPD sur-

preende pela forma como, reconhecendo estes fatores e a sua evolução, relativiza os seus efei-

tos, ao mesmo tempo que força um retrato competitivo anacrónico no qual a modalidade de 

acesso indireto é ainda necessária para assegurar a concorrência no mercado do STF. 

 
17. Ao longo deste documento, a MEO apresenta em detalhe as razões pelas quais considera que o 

SPD ignora elementos de análise relevantes, retira ilações não sustentadas pelos factos que 

documenta, não logra superar o ónus da prova a que está obrigado, e incorre em desvios 

metodológicos de análise, nomeadamente no que concerne ao teste dos três critérios (T3C) 

para a definição do mercado relevante, sendo, em resumo, incompatível com a realidade com-

petitiva que se observa e com os princípios subjacentes à imposição de regulação ex-ante. 

 
18. É de recordar que no contexto da decisão da ANACOM de 2014 sobre este mercado, a Comis-

são1 referiu na sua carta de comentários ao projeto de decisão que (…) no contexto da crescen-

te importância dos desenvolvimentos pró-concorrenciais relativos ao mercado relevante, a 

Comissão insiste em que a ANACOM envide todos os esforços no sentido de monitorizar aten-

tamente o mercado e, em função da sua evolução futura, avaliar se será necessária uma nova 

análise do mercado (incidente no mercado relevante em causa) antes de decorrido o período de 

análise (normal) de três anos. E que apenas dois meses após esta carta, a Comissão publicou a 

atual Recomendação de Mercados Relevantes da qual foi excluído o mercado de originação de 

chamadas em local fixo, uma vez que este mercado já não cumpre, à escala europeia, os crité-

rios que justificavam a sua inclusão. 

 

                                                           
1
 Carta da Comissão Europeia de 04.08.2014, com a ref.ª C(2014) 5698 final. 
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19. Assim, não só o SPD surge com atraso (já que a evolução que se observou desde 2014 deveria, 

no entender da MEO e em linha com os comentários da Comissão, ter motivado a antecipação 

da nova análise), como defrauda as legítimas expectativas criadas quanto à desregulação deste 

mercado, ao desviar-se da Recomendação de Mercados Relevantes sem que existam circuns-

tâncias específicas nacionais que legitimem tal desvio.  

 
20. Pelo contrário, como se demonstra nesta pronúncia, os fatores que fundamentaram a decisão 

da Comissão de retirar este mercado da Recomendação de Mercados Relevantes são, até, 

observáveis com especial intensidade no mercado português, motivo pelo qual a MEO conside-

ra que será de esperar que a Comissão se oponha e exerça o seu direito de veto a um eventual 

projeto de decisão que propugne a manutenção da regulação deste mercado em Portugal. 

 
21. Esta é uma possibilidade que causa preocupação pelo novo atraso que irá induzir neste proces-

so, com prejuízo da MEO que se manterá sujeita a constrangimentos regulamentares que já 

deviam ter sido eliminados. Nesta medida, a MEO encoraja a ANACOM a reponderar profun-

damente a posição que manifestou no SPD, de modo a que o processo de reanálise deste mer-

cado se conclua tão cedo quanto possível, sem mais atrasos, e no sentido da sua desregulação. 

 
22. No que respeita ao mercado de originação de chamadas em local fixo para serviços especiais 

suportados em numeração não geográfica, o SPD vem ao encontro do que a MEO preconiza 

desde há muitos anos, i.e., a desregulação deste mercado, medida que se saúda, naturalmente, 

e que só peca por tardia. 

 
23. De facto, também neste caso foram goradas as expectativas criadas pela decisão final de 

14.08.2014 na qual, recorde-se, a ANACOM se comprometeu a apresentar, no prazo de 6 

meses após a aprovação daquela decisão, um SPD sobre a avaliação da situação específica da 

prestação do serviço de originação para números não geográficos. Em outubro de 2014, a 

ANACOM remeteu aos operadores um questionário relativo à originação de chamadas para 

NNG, destinado a contribuir para a referida avaliação mas o SPD nunca chegou a ser apresen-

tado. Faz-se ainda notar que a MEO questionou o Regulador sobre o estado deste processo 

através das cartas, com as ref.ªs S0197SG e S0448SG, de 23 de março e 9 de junho de 2015, as 

quais não mereceram qualquer resposta por parte da ANACOM. 

 
24. Subsequentemente, já em novembro de 2016, a ANACOM remeteu um novo questionário aos 

operadores relativo à originação de chamadas em local fixo mas, de forma surpreendente, não 

fez qualquer referência ao pedido de informação anterior, nem à avaliação específica dos servi-
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ços não geográficos que o mercado legitimamente aguardava desde o início de 2015. E só com 

a publicação do presente SPD, em maio de 2017, já com mais de 2 anos de atraso face ao que 

inicialmente tinha sinalizado, é que a ANACOM reavalia o mercado das originações de chama-

das em local fixo para serviços especiais suportados em numeração não geográfica, propondo a 

sua desregulação. 

 
25. Não obstante a evolução positiva que se perspetiva com a desregulação deste mercado, a MEO 

não pode deixar de assinalar negativamente a atuação da ANACOM neste processo e ao longo 

deste período. O atraso que se verificou constituiu uma quebra da previsibilidade regulatória e 

teve como consequência a regulação indevida da MEO num mercado que devia ter sido desre-

gulado há, pelo menos, 2 anos. Assinala-se, de resto, que os factos e as tendências invocadas 

pela ANACOM para justificar a desregulação deste mercado em 2017 já eram observáveis em 

2014. 

 
26. Não podendo restar qualquer dúvida sobre a extemporaneidade e desadequação do atual 

enquadramento regulatório do mercado de originação de chamadas em local fixo para serviços 

especiais suportados em numeração não geográfica, a desregulação deste mercado deverá ser 

efetivada com a maior celeridade. Para o efeito, a MEO considera que o processo de análise 

deste mercado deverá ser autonomizado face ao processo de análise do mercado das origina-

ções em local fixo para viabilizar serviços telefónicos retalhistas, de modo a não ser afetado por 

atrasos que este venha a sofrer em resultado de uma eventual reponderação que a ANACOM 

decida fazer (como defende a MEO) ou de um eventual veto da Comissão Europeia (conforme 

possibilidade referida acima).  
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III. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

 
27. Nos pontos seguintes desta pronúncia a MEO apresenta os seus comentários específicos aos 

diversos aspetos do SPD. 

 
III.A. Mercado retalhista do STF 

 
28. No capítulo 2.1.1 do SPD a ANACOM caracteriza o mercado retalhista do serviço fixo telefónico 

(acesso e tráfego), concluindo que “na ausência de regulação a nível grossista, designadamente 

envolvendo a existência da pré-seleção e da ORLA, [este mercado] apresentaria falhas que afe-

tariam a prestação dos serviços telefónicos em local fixo por parte dos operadores alternati-

vos.” 

 
29. Pelas razões já expostas na sua pronúncia de 12.02.2014 sobre a anterior análise deste merca-

do e na sua resposta ao questionário da ANACOM de 15.11.2016 relativo ao mercado de origi-

nação de chamadas em local fixo, a MEO não concorda, de todo, com a conclusão alcançada 

pela ANACOM. 

 
30. Reitera-se que a pressão competitiva no mercado do STF decorre, não da existência da modali-

dade de acesso indireto cuja expressão é cada vez mais residual, mas sim de múltiplos outros 

fatores, em especial dos seguintes: (i) aposta dos operadores em modelos de negócio assentes 

na construção de redes próprias; (ii) substituição fixo-móvel e a crescente pressão concorren-

cial que os operadores móveis exercem sobre os operadores fixos, nomeadamente face às 

potencialidades da tecnologia LTE; (iii) crescente prestação de serviços de voz (como um add-

on de reduzido valor e, cada vez mais, como commodity) sobre acessos de banda larga, maiori-

tariamente disponibilizados no âmbito de bundles; (iv) o comportamento e as preferências dos 

consumidores que só atribuem valor ao serviço de voz quando integrado num pacote de servi-

ços e (v) o aumento da importância dos OTT, em resultado da disponibilidade crescente de 

acesso em banda larga, quer nas plataformas fixas quer nas móveis, e do uso crescente de 

smartphones e tablets. 

 
31. A maior parte destes fatores é plenamente reconhecida e documentada no SPD, com destaque 

para a evolução das formas de comercialização dos serviços, da quantidade e estrutura tecno-

lógica dos acessos fixos, do tráfego originado (nas redes fixas e nas redes móveis) e da expres-

são residual dos serviços suportados nas ofertas grossistas ORI e ORLA. 
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32. Por exemplo, a ANACOM refere que cerca de 90% dos clientes do STF adquiriu o serviço inte-

grado num pacote e que nestas ofertas é frequente a disponibilização de tráfego sem custos 

adicionais face ao do acesso (p. 18), que a generalidade dos acessos disponibilizados pelos 

prestadores são acessos instalados em infraestrutura própria (p. 24)2, que menos de 1% do 

total de acessos instalados a pedido dos clientes são acessos ORLA e que a utilização desta 

oferta tem diminuído de forma significativa (p. 26), que o tráfego originado nas redes fixas 

regista um decréscimo nos últimos anos, com indícios de pressão concorrencial por parte do 

tráfego de voz móvel e dos OTT (p. 28/29), ou que o tráfego originado em acesso indireto 

representa apenas 1% do tráfego originado em redes fixas (p. 32). 

 
33. É particularmente relevante o facto de o tráfego do STF estar em queda desde há vários anos, 

não obstante o número de acessos ao serviço ser crescente (como resultado do crescimento 

das ofertas em pacote) e serem cada vez mais preponderantes as ofertas que incluem plafonds 

de tráfego gratuito. É um resultado com grande significado porque denuncia a existência de 

pressões competitivas exógenas ao mercado tão fortes que nem com o parque de utilizadores 

potenciais a crescer e o preço marginal de utilização (cada vez mais) gratuito, o consumo do 

serviço aumenta. Pelo contrário, continua a diminuir, refletindo a substituição inexorável que 

está a ocorrer do consumo deste serviço pela utilização de serviços de mercados adjacentes, 

como o STM e os OTT.  

 
34. Ou seja, mesmo que não existissem pressões competitivas endógenas (dentro do próprio mer-

cado) e subsistisse uma suposta posição dominante por parte de um operador (refletida na 

manutenção de quotas de mercado elevadas, por exemplo), tal dominância seria impotente 

para resistir à concorrência gerada em mercados adjacentes. 

 
35. No entanto, pelo contrário, também o nível de competição dentro do próprio mercado é inten-

so, como se deduz da evolução das quotas de mercado, quer de acessos, quer de tráfego, retra-

tada nas Tabelas 2 (p. 24) e 3 (p. 31), sendo de notar que a tendência de diminuição das quotas 

da MEO é bastante evidente e permite projetar quotas abaixo dos 40% já a partir de 2018, a 

manter-se o ritmo de queda observado nos últimos 3 anos.  

 
36. Portanto, não só o mercado perde cada vez mais relevância perante o crescimento de formas 

alternativas de comunicações de voz, como atravessa um processo de transformação tecnoló-

                                                           
2
 A ANACOM refere que a “MEO é o único prestador com uma oferta de acessos baseada exclusivamente em 

infraestrutura própria”, o que não é rigoroso, dado que a MEO recorre, por exemplo, aos serviços de acesso da 
Fibroglobal e da DST nas zonas remotas. 
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gica (cerca de 60% dos acessos ao STF são acessos VoIP/VoB e GSM/UMTS)3 que tem permitido 

o crescimento sustentado dos operadores alternativos baseados na sua própria infraestrutura.  

 
37. Resulta do exposto uma conclusão essencial que deve ser evidenciada: a MEO tem cada vez 

menos peso num mercado que é cada vez menor (quer em utilização, quer em receitas)4 e cada 

vez mais assente em infraestruturas de acesso alternativas.  

 
38. Não obstante estes elementos testemunharem em favor de um mercado onde diferentes 

infraestruturas competem entre si ao longo de todo o território nacional, relegando o modelo 

de acesso indireto a uma expressão mínima, a ANACOM conclui posteriormente que a regula-

ção grossista subjacente a tal modelo se mantém necessária para salvaguardar a competitivi-

dade do mercado. Porém, no entender da MEO, a ANACOM não retira as devidas ilações a par-

tir da caracterização do mercado que é efetuada e, na sua análise, não só ignora outros factos 

relevantes, como atribui relevância a supostas falhas de mercado que, na verdade, não o são, 

ou que não devem ser resolvidas em sede de análise de mercados. 

 
39. Na caracterização que faz do mercado retalhista do STF, a ANACOM identifica dois supostos 

problemas: 

(i) Por um lado, releva que os utilizadores com maior propensão para adquirir o serviço tele-

fónico disponibilizado isoladamente são normalmente pessoas mais idosas, pertencentes 

a classes sociais mais baixas e com nível de escolaridade baixo, que não têm um potencial 

tão elevado de ser servidos por prestadores alternativos, que disponibilizam sobretudo 

ofertas em pacote. Para os cerca de 10% de clientes que subscrevem serviços telefónicos 

em regime stand alone, a ANACOM afirma que a opção passa sobretudo pela subscrição 

do serviço da MEO ou, existindo essa possibilidade (que resulta da imposição de obriga-

                                                           

3 Conforme ilustrado p. ex. no gráfico seguinte, baseado em dados da ANACOM (tabela 1 do SPD): 

 

 
 

4
 O próprio SPD refere que as receitas associadas à prestação do serviço telefónico em regime stand alone têm 

registado uma descida acentuada, na ordem dos 48% entre 2012 e 2016 (p. 32). 
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ções regulamentares ex-ante), subscreverem ofertas de operadores alternativos com base 

na pré-seleção de chamadas ou na ORLA; 

 
(ii) Por outro lado, acolhe as preocupações manifestadas pela generalidade dos OPS quanto à 

suposta importância da ORLA e da PS para lhes garantir uma cobertura nacional e lhes 

permitir endereçar a procura de clientes empresariais com múltiplas localizações. Não 

obstante a reduzida expressão desta modalidade de acesso (menos de 20 mil linhas no 

segmento empresarial), a ANACOM alega (mas não consubstancia) que a não disponibili-

zação da PS e da ORLA teria certamente um impacto mais significativo do que o valor 

referido, uma vez que implicaria que muitos clientes não residenciais com múltiplas locali-

zações não pudessem manter ou subscrever as ofertas de prestadores alternativos, ainda 

que apenas estivesse em causa um número muito reduzido de localizações em que os 

prestadores em causa não têm rede própria. Por outro lado, os prestadores alternativos 

também veriam inviabilizada a possibilidade de participar ativamente em diversos proce-

dimentos concursais que implicam a necessidade de uma rede ubíqua, pela incapacidade 

de disponibilizar ofertas com cobertura integral do território nacional. 

 
40. No entender da MEO, ambas as questões são apresentadas de forma superficial, pouco funda-

mentada, e não correspondem, em qualquer caso, a verdadeiros problemas de mercado que 

justifiquem a intervenção que a ANACOM propõe. 

 
41. No que respeita ao suposto problema relativo à procura pelo STF individualizado, a MEO come-

ça por recordar o facto relevante sobre o qual o SPD é totalmente omisso: existe um Prestador 

do Serviço Universal do STF, a NOS, com obrigações de controlo de preços e de atender pedidos 

razoáveis de acesso em qualquer ponto do país. É incompreensível que a ANACOM tenha igno-

rado por completo esta questão e afirmado que os clientes aqui em causa podem apenas optar 

pelo STF da MEO ou de outros OPS que recorrem à PS e à ORLA para prestar este serviço. Esta 

restrição é falsa dado que, no mínimo, estes clientes têm também a opção disponibilizada pelo 

PSU. 

 
42. E mesmo que não existisse um PSU (ou se o PSU fosse ainda a MEO), a afirmação da ANACOM 

continuaria incorreta. Existem pelo menos dois outros operadores com cobertura nacional e 

capacidade para fornecerem o SFT de forma individualizada: a NOS já o fazia ainda antes de se 

tornar o PSU e a Vodafone pode facilmente entrar ou expandir a sua presença nesse mercado. 
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43. Por outro lado, a concorrência exercida por estas soluções, bem como a que emana das ofertas 

em pacote, institui uma disciplina concorrencial à qual a prestação do SFT pela MEO não é imu-

ne. Por isso, mesmo que fosse verdade que os clientes do STF vendido isoladamente não teriam 

outra opção de escolha que não o STF da MEO - e não é -, tal não constituiria um problema de 

mercado dado que a MEO não teria poder de mercado para discriminar esses clientes e prestar-

lhes o STF em condições de monopólio. 

 
44. Nesta questão, a ANACOM parece atribuir um valor intrínseco, absoluto, à liberdade de esco-

lha, que deverá ser garantida a todos os potenciais clientes do STF. Um corolário do raciocínio 

seguido pela ANACOM parece ser o de que a MEO, atenta a sua rede de cobre ubíqua, deverá 

ser regulada e sujeita às obrigações de PS e ORLA enquanto existir uma franja de clientes em 

risco de ficar com o seu leque de escolhas mais limitado ou mesmo reduzido a uma única 

opção. Este raciocínio deve, obviamente, ser rejeitado porque implicaria, na prática, a sujeição 

da MEO a obrigações de PS e ORLA enquanto existir a rede de cobre.  

 
45. O facto de existir uma franja residual de clientes que hipoteticamente podem ficar “cativos” de 

uma única opção não constitui necessariamente uma falha de mercado. A intervenção regula-

tória para endereçar esta questão só seria justificável se fosse devidamente demonstrado — o 

que a ANACOM não fez — que as escolhas que restam, mesmo que seja apenas uma, correm 

risco efetivo de se degradar competitivamente e de causar prejuízos ao bem-estar dos consu-

midores em causa. Mas, como vimos, pelo contrário, este risco não é real, desde logo porque 

está errado o pressuposto de que estes clientes podem ficar “cativos” na rede da MEO, pelo 

que não existe a este respeito qualquer falha de mercado que necessite de ser solucionada. 

 
46. Por outro lado, se existisse efetivamente um problema de mercado com este grupo de clientes, 

não seria linear que a intervenção mais adequada fosse a de lhes procurar assegurar mais 

liberdade de escolha, através da imposição de obrigações de acesso à MEO no quadro de análi-

se de mercados. De facto, a própria maneira como a ANACOM aborda o problema, caracteri-

zando o segmento da população em causa como o das pessoas mais idosas, pertencentes a 

classes sociais mais baixas e com nível de escolaridade baixo, revela que na base está uma 

preocupação de índole social que, como tal, parece mais enquadrável na política de Serviço 

Universal do que na regulação de mercados.   

 
47. E na verdade, como já se referiu acima, a salvaguarda do bem-estar destes clientes e da possibi-

lidade da sua participação plena na sociedade através do STF já foi assegurada pelo Governo (e 

pela ANACOM) através, precisamente, do Serviço Universal, garantindo a designação de um 
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PSU para o STF em todo o território nacional. Para além disso, e para concluir, os clientes conti-

nuarão efetivamente a beneficiar de escolha e de ofertas competitivas pelo que não tem qual-

quer fundamento o primeiro problema levantado pela ANACOM. 

 
48. A MEO está também em total desacordo com a caracterização que a ANACOM faz do suposto 

problema dos clientes empresariais com múltiplas localizações e com a relevância que lhe é 

atribuída, ao ponto de se concluir que na ausência de regulação grossista, designadamente 

envolvendo a existência da pré-seleção e da ORLA, o mercado retalhista apresentaria falhas. 

 
49. Sendo inegável o carácter residual destas ofertas grossistas (aspeto reconhecido até pelos OPS) 

e com todas as evidências de mercado, incluindo o próprio quadro regulamentar, a apontarem 

massivamente no sentido de que estamos perante um mercado competitivo no qual a regula-

ção existente deve ser levantada, só problemas muito bem fundamentados poderiam justificar 

a pretensão de manter tais obrigações em vigor. O ónus da prova que cumpre à ANACOM apre-

sentar é especialmente exigente nestas circunstâncias. 

 
50. Seria de esperar, assim, que a ANACOM tivesse analisado e concretizado em detalhe as alega-

das dificuldades dos OPS em endereçarem com a sua própria infraestrutura, ou com outros 

meios, a procura dos clientes com múltiplas localizações, bem como o “impacto mais significa-

tivo” associado ao parque total dos clientes empresariais que num número reduzido de locali-

zações beneficiam de acessos com ORLA e PS e nas restantes são servidos com acessos diretos 

dos OPS. Dada a relevância que a ANACOM atribui a esta questão, a MEO considera incom-

preensível que o SPD seja meramente declarativo sobre estes alegados problemas e não apre-

sente dados concretos que permitam o seu dimensionamento.  

 
51. Como se disse acima, há pelo menos dois outros operadores com cobertura nacional e capaci-

dade para fornecerem o SFT de forma individualizada, a NOS e a Vodafone, através das suas 

redes móveis. 

 
52. Neste contexto, é particularmente difícil de entender que a NOS que, aliás, é o maior utilizador 

da ORLA, com [IIC] 89% [FIC] dos acessos equivalentes, sendo o PSU, defenda que “a capilari-

dade da rede legacy do operador histórico constitui a única alternativa na ausência de rede 

própria, ou quando esta não permite assegurar os requisitos de funcionalidade ou exigências 

específicas de qualidade de serviço no serviço de voz” (p. 34), e que a ANACOM acabe por parti-

lhar deste entendimento. 
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53. Como não são explicitados que requisitos e exigências específicas de QoS estão aqui em causa, 

não se consegue avaliar em que medida é que são reais as alegadas limitações das redes 

móveis para responderem a estes casos específicos, que tão-pouco são quantificados, pelo que 

também não se conhece a relevância concreta da questão. Neste ponto também se infere o 

corolário subliminar já referido anteriormente de que a rede de cobre da MEO será para sem-

pre regulada e sujeita às obrigações de PS e ORLA devido à sua ubiquidade. Trata-se de um 

entendimento que não pode, de maneira alguma, ser aceite já que a ubiquidade da rede de 

cobre da MEO está longe de ser uma condição suficiente para que lhe seja imposta regulação. 

 
54. Em qualquer caso, e mantendo-nos ainda nos termos em que a ANACOM caracterizou o pro-

blema, é falso o pressuposto que subjaz à exposição efetuada de que na ausência de regulação 

grossista os OPS não teriam meios alternativos para satisfazer a procura destes clientes com 

múltiplas localizações.  

 
55. Em primeiro lugar, não há qualquer razão para supor que, com a desregulação deste mercado, 

a MEO opte por descontinuar as ofertas grossistas de PS e ORLA, e muito menos de forma ime-

diata, o que nem seria possível. O cenário provável, à semelhança do que aconteceu com 

outras ofertas desreguladas, é que as ofertas de PS e ORLA se mantenham. [IIC] A descontinua-

ção destas ofertas só deverá ocorrer quando, no âmbito do plano de migração tecnológica da 

empresa, a PSTN for terminada, o que se prevê possa ocorrer a partir de 2020, e sempre sujei-

to, naturalmente, a um prazo de pré-aviso adequado. [FIC] 

 
56. Em segundo lugar, é evidente que os OPS terão sempre interesse em defender a necessidade 

de manter a MEO regulada nestas ofertas, mesmo que tal já não seja estritamente necessário e 

lhes seja possível, com algum investimento adicional, endereçar alguns locais com rede própria, 

como se verá de seguida. Os objetivos de poupança dos OPS não devem ser confundidos, 

porém, com a alegada inviabilidade destes investimentos. Em particular, tratando-se por defi-

nição de clientes com múltiplos locais, os custos acrescidos em certos locais podem ser diluídos 

no contexto da solução global, permitindo que as ofertas no seu todo se mantenham competi-

tivas.  

 
57. Por fim, mesmo que subsistam alguns clientes empresariais com múltiplas localizações efeti-

vamente “cativos”, sem alternativa à MEO, tal não constitui uma falha de mercado, conforme já 

explicado acima a propósito dos clientes residenciais. Atendendo à intensa competição que se 

verifica em perto de 99% dos acessos no mercado, nenhum operador está em condições de 

poder praticar ofertas que se afastem do nível competitivo ditado pelo mercado. 
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58. Na ausência de informação quantificada sobre estas questões no SPD, a MEO procedeu a uma 

análise do parque de acessos ORLA à data de 31/05/2017, procurando caracterizar o melhor 

possível o universo de clientes abrangido. Esta análise, cujos resultados se apresentam de 

seguida, permite relativizar ainda mais os supostos problemas de mercado identificados pela 

ANACOM. 

 
59.  Assim: [IIC] 

(i) O parque de Linhas de Rede Equivalentes (LRE) com ORLA era, à data de 31/05/2017, de 

21.040, das quais 87% são do segmento empresarial (B2B incluindo operadores); 

(ii) A NOS contrata 89% das LRE, seguindo-se a Vodafone com 8% e a ONI com 2%; 

(iii) A NOS é o cliente de STF da MEO com mais acessos com ORLA, dado que contrata para si 

própria, i. é. enquanto cliente final, 1.138 LRE com ORLA (cerca de 6% das LRE ORLA B2B). 

Na ONI esta percentagem é de 40%, ou seja das 398 LRE com ORLA da ONI, em 160 o clien-

te final é a própria ONI; 

(iv) 35% das LRE com ORLA dos operadores ONI e NOS são em AC onde os operadores desagre-

gam lacetes, sendo que no caso da Vodafone essa percentagem é de 12%; 

(v) Se retirássemos do parque as LRE com ORLA cujos clientes são os próprios operadores e as 

que estão em AC em que os respetivos operadores têm ORALL, o nº de LRE com ORLA redu-

zir-se-ia a 13.428; 

(vi) Cerca de 15% das LRE ORLA B2B situam-se em freguesias competitivas do mercado 3b. 

Estes locais podem, por isso, ser facilmente servidos por infraestrutura própria dos OPS; 

(vii) Cerca de 39% das LRE ORLA B2B pertencem a clientes apenas com um local. 

 [FIC] 
 
 
60. Sem prejuízo dos parágrafos anteriores onde as preocupações da ANACOM relativamente aos 

clientes empresariais com múltiplas localizações são rebatidas no seu todo, estes dados quanti-

tativos permitem, em todo o caso, cingir os alegados problemas a um número ainda mais resi-

dual de situações, reforçando o entendimento da MEO de que, contrariamente ao que a ANA-

COM defende, não existem fundamentos para a manutenção da regulação grossista do merca-

do do STF.  

 
61. Quanto à análise efetuada pela ANACOM relativamente à ORLA (início na p. 25) importa referir 

ainda o seguinte: 
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(i) A ANACOM refere que “Entre os 13 prestadores com ofertas para clientes não residen-

ciais um número significativo utiliza a oferta de referência de realuguer da linha de assi-

nante”. Considerando que são apenas 5 as Beneficiárias da ORLA a qualificação de 

“número significativo” parece-nos exagerada, o que é reforçado pelo facto de 3 das res-

petivas Beneficiárias, G9SA, ONI e ARTELECOM, terem (à data) parques residuais, de 

menos de 250 acessos cada. 

 
(ii) A ANACOM refere de seguida, analisando ainda a importância da ORLA no mercado não 

residencial, que “a dependência dos prestadores face a essa oferta é muito variável, 

existindo um único prestador em que todos os acessos não residenciais se suportam 

nessa oferta, mas em que o número de acessos é inferior a 2000, enquanto nos restan-

tes prestadores o grau de dependência é muito reduzido, variando entre os 0,1% e 5%. 

Embora os prestadores de menor dimensão possam apresentar à respetiva escala maior 

dependência da ORLA, são os prestadores de maior dimensão que contratam mais aces-

sos ORLA.” 

 
De facto, a utilização da ORLA é feita, na quase totalidade, pela NOS e pela Vodafone, 

que são operadores com infraestrutura própria. Contudo, a MEO não consegue identifi-

car o operador que depende exclusivamente da oferta para todos os acessos dos seus 

clientes não residenciais e que tem um nº de acessos inferior a 2000. Eventualmente o 

operador em causa é a [IIC] G9SA [FIC] mas o parque não pode ser referenciado como 

sendo inferior a 2000 dado que, de facto, é inferior a 100 (mais concretamente o parque 

total de acessos ORLA da [IIC] G9SA [FIC] corresponde a 81 acessos sendo 5 dos mesmos 

da própria [IIC] G9SA [FIC] e 3 de clientes residenciais). 

 
(iii) De igual forma não se compreende a afirmação subsequente da ANACOM relativa ao 

mercado residencial, de que “também neste segmento existem prestadores que depen-

dem inteiramente de serviços suportados na ORLA (neste caso são 2 os prestadores nes-

ta situação), mas também neste caso tratam-se de prestadores com uma base de clien-

tes residenciais muito reduzida (os prestadores em causa têm menos de 1000 acessos 

afetos a clientes residenciais).” Excluindo-se a [IIC] NOS e Vodafone [FIC] por claramente 

não preencherem essas condições, os operadores em causa seriam dois de entre a [IIC] 

G9SA, a ONI e a ARTELECOM [FIC]. Sucede que, de acordo com a análise da MEO, o nº 

de acessos com ORLA destes operadores do segmento residencial é, respetivamente, de 

3, 13 e 50. A referência a 1000 acessos parece, novamente, descabida e carece de clari-

ficação. 
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62. Sobre os comentários dos Operadores a respeito da ORLA, importa referir o seguinte: 

 
(i) Vodafone – Se este prestador não recorre à ORLA para o serviço residencial, significa 

que tem alternativas através de infraestrutura própria para prestar o serviço STF. Refere 

também que “não perspetiva crescimento da utilização”, o que significa que vai deixar 

de utilizar para novos clientes e que pretende manter o serviço apenas para clientes 

existentes. Ora, decorre das observações da Vodafone, o segundo prestador com mais 

acessos ORLA, que esta oferta serve apenas para manter um parque de acessos existen-

te que, por qualquer razão, não pretende migrar para infraestrutura própria. 

 
(ii) NOS – Conforme já mencionado acima, os comentários deste operador a respeito da 

ORLA são inconciliáveis com o seu estatuto de PSU: é “um instrumento indispensável e 

inescapável ao dispor dos operadores alternativos na resposta a concursos com cadernos 

de encargos e requisitos complexos em termos geográficos, geralmente multisite, em 

que a capilaridade da rede legacy do operador histórico constitui a única alternativa na 

ausência de rede própria, ou quando esta não permite assegurar os requisitos de funcio-

nalidade ou exigências específicas de qualidade de serviço no serviço de voz”.  

 
Já de acordo com o conteúdo do seu site, a NOS vangloria-se de assegurar a taxa de 

cobertura de 100% do território nacional5. Esta inconsistência só pode ser interpretada 

como uma pretensão de ver regulado o seu principal concorrente, o que tem o efeito de 

lhe infligir uma desvantagem no mercado. 

 

                                                           
5
 http://www.nos.pt/particulares/outros/condicoes-da-oferta-de-servicos/Pages/servico-universal.aspx: 

 
“Ser prestador do Serviço Universal é um marco crucial na história da NOS que assim se assume como o 
operador de telecomunicações móveis e fixas de referência em Portugal. A NOS tem primado pelo rigor, 
pela eficiência e sobretudo pela inovação e dinamização do mercado global de telecomunicações, tendo 
como foco primordial o desenvolvimento de produtos e serviços que venham trazer uma melhoria da 
qualidade de vida dos consumidores portugueses. 
 
O projeto simboliza o materializar de uma meta que tinha sido delineada na génese das duas empresas 
que deram origem à NOS. Trata-se da concretização do real reconhecimento que todos os portugueses 
imputam à NOS pela sua contribuição no mercado das telecomunicações e na constante e incessante 
busca de novos e mais eficientes serviços que revolucionem o dia-a-dia de todos nós: é o início de uma 
nova era em que a NOS é a prestadora do Serviço Universal de telecomunicações em Portugal. 
 
Assegurar uma taxa de cobertura de 100% do território nacional é mais um passo que a NOS se orgulha 
de poder dar no combate à info-exclusão, envolvendo as comunidades locais mais remotas dos centros 
urbanos e permitindo encurtar a distância relativa entre as pessoas, sem nunca esquecer a garantia da 
prestação de um serviço telefónico fixo de qualidade, independentemente do local de residência do 
cliente.” (sublinhado MEO) 

 

http://www.nos.pt/particulares/outros/condicoes-da-oferta-de-servicos/Pages/servico-universal.aspx
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(iii) Nowo/ONI, G9SA e AR Telecom – Estes operadores não têm qualquer expressão em 

termos de utilização e parque ORLA, pelo que não têm fundamento as suas alegações a 

respeito da relevância da ORLA, no contexto do funcionamento do mercado. 

 
 

III.B. Mercado retalhista das chamadas para SNG 
 
63. A MEO não tem comentários específicos sobre a caracterização do mercado retalhista das 

chamadas para SNG que é efetuada no SPD, a não ser o de que as dinâmicas competitivas 

específicas deste mercado já eram observáveis no período em que decorreu a anterior a análise 

de mercado, não tendo na altura sido corretamente analisadas. 

 
 

III.C. Delimitação dos mercados relevantes grossistas 
 
64. A MEO concorda com a conclusão alcançada pela ANACOM de identificar dois mercados do 

produto distintos: o mercado de originação de chamadas em local fixo para viabilizar a presta-

ção de serviços retalhistas na modalidade de acesso indireto e o mercado de originação de 

chamadas em local fixo para serviços especiais suportados em numeração não geográfica, em 

ambos os casos de âmbito nacional, integrando as chamadas para clientes residenciais e não 

residenciais, todas as tecnologias e interfaces de interligação e o fornecimento próprio. 

 
65. Na sua resposta ao Questionário do final de 2016, a MEO já tinha indicado que considera que 

estes dois tipos de originação de chamada não são permutáveis, nomeadamente por força das 

dinâmicas concorrenciais distintas que caracterizam os respetivos serviços retalhistas. 

 
66. No primeiro caso, a originação de chamadas funcionou, no início da liberalização do mercado, 

como um instrumento de promoção da concorrência entre serviços, específico da rede fixa, 

permitindo que novos operadores entrassem no mercado e prestassem serviços telefónicos 

fixos sobre a rede do operador histórico, em concorrência com este. Já no âmbito dos NNG, os 

serviços de originação de chamadas respondem a uma necessidade de interligação entre as 

redes dos operadores, e todos os operadores que prestam SNG necessitam de os adquirir. 

 
67. A MEO também concorda genericamente com a análise de substituibilidade que está subjacen-

te à delimitação destes mercados e tem apenas duas observações, uma relativa à construção 

de rede própria ou aquisição de acesso a uma rede já existente, a outra relativa à substituibili-

dade das originações em redes móveis. 
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68. No entender da MEO, as considerações da ANACOM quanto ao facto da construção de rede 

própria ou aquisição de acesso a uma rede já existente não ser, num horizonte temporal perti-

nente, uma alternativa à aquisição de serviços de originação, merece alguma relativização, 

como referido anteriormente, tendo em conta que estão sobretudo em causa situações de 

clientes não residenciais com múltiplas localizações, podendo os custos relativamente mais ele-

vados de uns locais serem diluídos no contexto da rede global dos clientes. Nesta perspetiva, a 

análise também não deve abstrair da possibilidade de acesso permitido pela Rede ADSL PT para 

o fornecimento de serviços de VoIP. 

 
69. No que se refere à substituibilidade das originações em redes móveis, o SPD refere que “embo-

ra seja possível, pelo menos a nível conceptual, substituir uma chamada originada num local 

fixo por uma chamada móvel, não há evidências claras de que essa substituibilidade ocorra de 

facto (…)” (p. 56). A MEO considera que, pelo contrário, abundam as evidências de que o STF 

está progressivamente a ser substituído pelo STM (bem como pelos OTT), conforme referido 

anteriormente, pelo que se sugere a correção desta asserção da ANACOM. O que está em cau-

sa é que a substituibilidade entre os dois serviços é assimétrica dado que o STM não é substi-

tuível pelo STF, não se justificando assim a integração das originações móveis no mercado rele-

vante do produto. 

 
 

III.D. Teste dos três critérios - mercado de originação para STF 
 
70. Atendendo a que o mercado grossista de originação de chamadas na rede telefónica pública 

num local fixo já não figura na Recomendação de mercados relevantes da Comissão Europeia, 

de outubro de 2014, a ANACOM procedeu ao chamado “teste dos três critérios” para determi-

nar se o mercado de originação para acesso indireto é suscetível de regulação, ao contrário da 

decisão de 2014, na qual se absteve de realizar o teste. 

 
71. Permitimo-nos um parêntesis para recordar de novo que a CE, na decisão relativa a essa análise 

do mercado, não obstante não se ter oposto aos esclarecimentos que a ANACOM terá prestado 

(presumimos que em resposta a questões da Comissão) e à conclusão de que o mercado conti-

nuava a ser suscetível de regulamentação ex ante, afirmou: “Contudo, no contexto da crescente 

importância dos desenvolvimentos pró-concorrenciais relativos ao mercado relevante, a Comis-

são insiste em que a ANACOM envide todos os esforços no sentido de monitorizar atentamente 

o mercado e, em função da sua evolução futura, avaliar se será necessária uma nova análise do 

mercado (incidente no mercado relevante em causa) antes de decorrido o período de análise 

(normal) de três anos.“ 
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72. Trata-se, na nossa leitura, de um sinal do ceticismo da Comissão quanto à necessidade de regu-

lação deste mercado, já em 2014, sendo efetivo o risco de a presente análise, caso não seja 

alterada profundamente, enfrentar a oposição da Comissão. 

 
73. O teste dos três critérios deve ser efetuado pelas ARN de forma cuidada e, por maioria de 

razão, relativamente aos mercados não previstos na Recomendação da CE, no sentido de iden-

tificar e demonstrar as especificidades da situação do país que possam justificar a intervenção 

regulatória ex-ante. Sucede que, no nosso entendimento, o teste foi conduzido pela ANACOM 

de forma metodologicamente incorreta, com impacto no respetivo resultado e na consequente 

decisão de regular o mercado.   

 
74. Os fundamentos para regular um mercado são, de acordo com a Recomendação de mercados 

relevantes, de forma cumulativa (i) a presença de barreiras à entrada, elevadas e não transitó-

rias; (ii) a ausência de uma tendência para a concorrência 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, que tornem possível superar as barreiras 

à entrada que consubstanciam o primeiro critério (aspetos dinâmicos); (iii) ineficiência relativa 

dos remédios da lei da concorrência. 

 
75. Em concreto quanto ao mercado de originação de chamadas, na Exposição de Motivos que 

acompanha a recomendação, a CE evidencia os seguintes aspetos: 

a) As barreiras à entrada deixaram de caracterizar o mercado da originação, dada a existência 

de várias alternativas à compra de originação de chamadas por parte de operadores alter-

nativos que pretendem oferecer serviços de chamadas de retalho, e que passam pelo 

desenvolvimento de infraestrutura própria de acesso ou pelo recurso a ofertas grossistas 

que permitem uma ligação ao utilizador final através de ULL e de bitstream, e ainda pela 

progressiva substituição fixo-móvel; 

O fundamento reside no facto de as barreiras à entrada no mercado grossista de originação 

de chamada dependerem fortemente da capacidade dos operadores desenvolverem ou 

adquirirem uma ligação direta de acesso ao cliente final; e de o estabelecimento dessa liga-

ção direta já não ser caracterizado por barreiras significativas, atendendo à progressiva 

substituição fixo-móvel, à disponibilidade de produtos grossistas de acesso (ULL e bits-

tream), à transição para redes all-IP e à crescente penetração da tecnologia VoIP e ao roll-

out das NGA; 
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b) O mercado de originação fixa mostra uma tendência para uma situação de concorrência 

efetiva, pela pressão concorrencial exercida pelos serviços móveis (devido à crescente utili-

zação dos serviços móveis e atendendo a que os serviços prestados sobre as redes fixas e 

móveis concorrem entre si em certa medida, mesmo que não sejam substitutos perfeitos), 

pela importância crescente dos serviços OTT e pela relativa facilidade de fornecimento 

interno por parte de operadores com acesso direto aos clientes; a procura de seleção e pré 

seleção de chamada tornar-se-á menos relevante, especialmente atendendo à migração 

para redes all-IP; 

 
c) Os instrumentos gerais de direito da concorrência serão suficientes para assegurar condi-

ções de mercado concorrenciais a longo prazo. 

 
76. A Exposição de Motivos menciona que as ARN devem efetuar o teste dos três critérios quando 

pretendam regular um mercado não listado na Recomendação mas que, à luz das circunstân-

cias nacionais específicas, possa ser suscetível de regulação ex-ante. 

 

77. É de assinalar que, no ponto 1.3. do SPD (e também no ponto 3), a ANACOM enunciou os crité-

rios a verificar no teste dos três critérios, bem como alguns fatores relevantes para avaliar a 

satisfação dos mesmos, à semelhança do indicado pela CE. 

 
78. Surpreendentemente, porém, quando cuidou de proceder em concreto ao exercício de verifi-

cação dos três critérios para o caso português, e quando se esperaria que confrontasse a situa-

ção prevalecente na UE (que justificou a eliminação do mercado) com a verificada em Portugal, 

a ANACOM não só recorreu a indicadores distintos dos preconizados pela CE e reconhecidos 

por si própria, como não explicitou os desvios ou especificidades da situação nacional.   

 
79. A ANACOM indica que “além dos elementos apresentados pela própria Comissão no âmbito da 

Recomendação sobre Mercados Relevantes, baseia esta análise no documento do BEREC intitu-

lado “Guidance on the application of the three criteria test”. Dir-se-ia que a ANACOM procura 

neste documento do BEREC legitimidade para conduzir o teste com base em critérios que não 

são conciliáveis com as orientações contidas na Recomendação de mercados da Comissão. 

 
80. É, desde logo, dificilmente compreensível que este documento do BEREC, que precede a Reco-

mendação em seis anos possa constituir um elemento interpretativo da mesma. E a dificuldade 

aumenta quando se identificam aspetos em que a contradição entre ambos é flagrante. A título 

de exemplo, quanto ao horizonte temporal associado ao teste, enquanto a Recomendação 
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indica que o estado de concorrência efetiva pode ser atingido durante o período do ciclo de 

análise ou depois desse período (bastando a evidência da dinâmica do mercado nesse sentido: 

planos de negócio, investimentos realizados, novas tecnologias em lançamento), o BEREC esta-

belece: “As a forward-looking approach involves assumptions that are not easy to forecast, a 

shorter timeframe reduces the risk of committing assessment errors. Therefore it is reasonable 

to assume that the relevant time horizon to assess the second criterion should in principle be the 

same time horizon that is taken into account in the relevant market analysis.“ 

 
81. Ora esta diferença não é de somenos importância, desde logo porque influencia os indicadores 

mobilizáveis para a análise, e determina a perspetiva em que o teste é realizado, levando mes-

mo à desvirtuação do propósito do teste.  

 
82. É sintomático que os indicadores sugeridos pelo BEREC nesse documento, e que a ANACOM 

segue pelo menos parcialmente, são praticamente os mesmos listados nas Guidelines da 

Comissão sobre análise de mercados e avaliação de PMS, levando a que o teste dos três crité-

rios se confunda com o teste de PMS. 

 
83. Ora, importa ter presente que estes dois testes têm características e propósitos distintos. O 

teste dos três critérios deteta um poder de mercado enraizado, ancorado em falhas de merca-

do estruturais, que justifica a regulação em acréscimo à lei da concorrência, enquanto o teste 

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

mercado.  

 
84. Ou seja, a dominância não é uma condição suficiente para regular o mercado e, consequente-

mente, os mercados suscetíveis de regulação ex-ante não são todos aqueles onde existe domi-

nância/PMS, mas apenas aqueles que cumprem o teste, mais exigente, dos três critérios.  

 
85. Resulta, assim, evidente que é não só desprovido de sentido mas também contraproducente 

realizar o teste dos três critérios com recurso aos indicadores do teste de PMS.  

 
86. Examinemos então em maior detalhe o teste levado a cabo pela ANACOM. Começando pelo 

primeiro critério, que exigiria, a nosso ver, que o regulador avaliasse os obstáculos que limitam 

ou impedem, de forma persistente, a entrada no mercado de operadores concorrentes, a ANA-

COM suporta-se nos aspetos seguintes.  
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87. Refere os elevados custos de replicação de uma rede com a mesma ubiquidade da MEO, abs-

traindo do facto de se tratar de uma característica genérica das indústrias de rede e sem escla-

recer em que medida a situação nacional se distingue da observada nos outros países. 

 
88. Quanto ao recurso às redes móveis para a prestação de STF, preocupa-se por apenas os presta-

dores de maior dimensão disporem de redes móveis. Trata-se de um argumento cujo sentido é 

difícil de alcançar, já que do mesmo se infere que três fontes alternativas de oferta não bastam 

e, por outro lado, deixa implícita a conclusão, por redução ao absurdo, de que, como o número 

de redes móveis tipicamente é inferior ao de redes fixas, a regulação do mercado de originação 

nunca poderá ser levantada, conclusão, de resto, já implicitamente sugerida noutros pontos; e 

novamente não se vislumbra qual é a especificidade nacional. 

 
89. Afirma de seguida que, para os prestadores com redes de menor dimensão e capilaridade, as 

barreiras à entrada no mercado continuam a ser relevantes, transmitindo a ideia, errónea, de 

que as barreiras se avaliam por referência aos operadores em vez de por referência ao merca-

do. 

 
90. Diz ainda que o estabelecimento de um acesso direto não é uma alternativa viável à aquisição 

do serviço de originação de chamadas na rede telefónica pública, porque esta possibilidade 

continua a apresentar custos elevados não recuperáveis. Novamente, trata-se de uma caracte-

rística própria das indústrias de rede, que não é específica de Portugal e, sobretudo, existem 

formas de a ultrapassar, nomeadamente ofertas grossistas de acesso nos locais onde os opera-

dores optem por não instalar rede própria. 

 
91. Segundo a ANACOM, as RNG não serão alternativas viáveis para suportar a prestação de STF 

não integrado com outras ofertas, que ainda tem alguma expressão e respeita a estratos menos 

privilegiados da população e a empresas com localizações em zonas mais remotas. A MEO não 

só não compreende em que medida tal pode configurar uma barreira estrutural à entrada no 

mercado, como – e conforme já teve ocasião de expor - estranha que esta questão, sendo sus-

citada por um modelo de negócio que está ultrapassado e é comercialmente inviável, seja colo-

cada em sede de análise de mercados em vez de ser endereçada em sede de Serviço Universal, 

como se este regime não existisse e não houvesse um prestador designado para o assegurar.  

 
92. Refere ainda que existem serviços prestados a clientes não residenciais que são atualmente 

oferecidos através de rede pública de telefonia comutada (fax, alarmes, etc.), que embora pos-

sam ser fornecidos sobre redes IP, frequentemente não o são, devido a alguma resistência à 
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mudança por parte dos clientes; e que há equipamentos terminais que dependem da rede de 

cobre. Mais uma vez não se percebe como pode tal configurar uma barreira estrutural, não 

transitória. Acresce que o realce que a ANACOM dá a esta situação é dificilmente conciliável 

com a definição do mercado de produto, pois coloca em causa a relação de substituibilidade 

entre as várias tecnologias incluídas no seu âmbito.   

 
93. Quanto ao segundo critério, depois de citar os fatores que a CE considera relevantes para ava-

liar este critério (e que dizem respeito a dinâmicas capazes de gerar concorrência apesar das 

barreiras estruturais, e envolvem pressões concorrenciais oriundas de operadores ativos nou-

tros mercados, que podem manifestar-se no período em análise ou depois desse período – 

como serviços móveis, OTT, facilidade de obter uma ligação direta ao cliente final), muda de 

caminho e afirma que “Para analisar este critério, a ANACOM irá analisar vários indicadores, 

nomeadamente a evolução e tendência das quotas de mercado, as tendências de preços e a 

concorrência potencial”, ou seja confina-se ao mercado relevante em análise, adota um hori-

zonte de curto prazo e mobiliza os indicadores típicos de uma análise de PMS. 

 
94. Os fatores invocados são, por isso, de pouca utilidade para aferir o segundo critério (e são tam-

bém completamente descontextualizados da situação do mercado, onde não há espaço para o 

modelo de negócio baseado no acesso indireto), a saber: a quota de mercado da MEO ainda é a 

maior (e com a agravante de não fazer um exercício de projeção, que revelaria a tendência para 

uma quota inferior a 40% já a partir de 2018); não há descida voluntária dos preços de origina-

ção praticados pela MEO; a rede dos outros operadores não apresenta a mesma ubiquidade; 

não é expectável o aparecimento de ofertas grossistas alternativas; não se identificam ofertas 

comerciais de originação de chamadas na rede fixa para além da oferta regulada, não sendo 

expectável que estas surjam na sequência de uma eventual desregulação do mercado.  

 
95. A ANACOM afirma depois que a pressão concorrencial exercida pelos serviços móveis é limita-

da, já que os utilizadores finais têm ambos os acessos. Como já se referiu, não se pode negar 

uma relação de substituibilidade assimétrica entre os dois serviços, sendo evidentes os sinais 

de que o STF está a ser progressivamente substituído pelo STM. Adicionalmente, tendo os utili-

zadores ambos os acessos, a ilação inevitável é precisamente que, se as condições do fixo se 

deteriorarem, podem passar a usar o móvel, assim se manifestando a pressão concorrencial da 
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originação móvel sobre a originação fixa, como aliás é estabelecido pela CE na Recomendação 

de Mercados. 6 

 
96. Lê-se ainda no SPD que os OTT não estão acessíveis para as ofertas de STF stand alone e que a 

pressão concorrencial que os serviços OTT exercem é também limitada. Tendo em conta as 

estatísticas de utilização citadas no capítulo 2 do SPD, que indicam percentagens de indivíduos 

que já efetuam atualmente chamadas de voz pela internet entre 39% e 46%, conforme as fon-

tes, torna-se difícil aceitar o juízo da ANACOM.  

 
97. Finalmente, relativamente ao terceiro critério, a MEO não tem objeções de fundo aos indicado-

res usados mas, como desenvolverá mais à frente, não concorda com o modo como a ANACOM 

os aplica e com a conclusão que retira.  

 
98. Dito isto, se a ANACOM tivesse conduzido o teste de forma correta, teria concluído que o mes-

mo não é verificado e que, consequentemente, não há fundamentos para a intervenção regula-

tória ex-ante no mercado de originação de chamadas.  

 
99. De facto, os fatores com base nos quais a CE, em 2014, removeu o mercado por já não ser sus-

cetível de regulação ao nível geral da União Europeia, não só encontram eco absoluto no nosso 

País, como apresentam maior intensidade do que na generalidade dos países europeus, como 

veremos de seguida. 

 
100. Em primeiro lugar, não existem barreiras elevadas e persistentes à entrada ou à expansão devi-

do à capacidade de os operadores alternativos desenvolverem ou adquirirem uma ligação dire-

ta ao cliente final, que lhes proporciona alternativas à compra de originação de chamadas. Des-

tacam-se, a este respeito, a extensão da cobertura das redes de cabo, a expansão das redes de 

fibra ótica alternativas e a existência de produtos grossistas regulados de OLL e de bitstream 

disponíveis em todo o território.7 

 
101. Portugal é, aliás, claramente uma referência quanto à disponibilidade de ofertas grossistas de 

acesso, com destaque para as ofertas de acesso a condutas e postes, aquelas que mais contri-

buíram (e continuarão a contribuir) para o desenvolvimento de redes alternativas (sobretudo 

de nova geração) com o correspondente acesso (direto) ao cliente final.  

                                                           
6
 Vale a pena mencionar que a expressão da pressão do serviço móvel é tal que levou alguns reguladores a 

consideram a originação fixa e a originação móvel no âmbito do mesmo mercado relevante. 
7
 De acordo com o relatório da ANACOM “Sector das Comunicações 2016”, em junho de 2016 Portugal ocupava 

o 1º lugar no ranking da UE no que respeita à cobertura de FTTP e o 4º na cobertura de EuroDOCSIS 3.0. 
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102. Outra forma de obter uma ligação direta ao cliente final é a utilização das redes móveis para a 

prestação de serviços de homezoning que no final de 2016 representavam já 11% do mercado 

(cerca de 510 mil acessos).  

 
103. Assim, os operadores alternativos são praticamente autossuficientes na originação de chama-

das, sucedendo de resto que já ultrapassaram a quota de 50% no acesso direto, indicador que 

se encontra significativamente acima da média europeia.  

 
104. Acresce que, ao nível retalhista, a evolução dos modelos de negócio determinou a inviabilidade 

do negócio de voz considerado de forma isolada, que deu lugar à prestação de serviços de voz 

sobre acessos de banda larga, maioritariamente disponibilizados no âmbito de bundles,8 onde a 

voz não tem um preço autónomo, situação que torna o produto grossista de “originação” de 

chamada inadequado enquanto input.   

 
105. Isto é corroborado pelo peso residual da modalidade de acesso indireto, que se situa abaixo de 

1% em número de clientes. Já em 2014, Portugal era o país da UE em que este peso era mais 

baixo.  

 
106. Por outro lado, e concorrendo para a não verificação do segundo critério, tanto os serviços 

móveis como os serviços OTT exercem uma pressão significativa sobre os serviços grossistas de 

originação de chamadas, em consequência da concorrência que se verifica ao nível retalhista 

entre estes serviços e os prestados nas redes fixas.9 É de notar que a utilização de serviços 

como o Skype, Messenger ou o Whatsapp, está a captar parcelas crescentes do tráfego de voz 

tendência que se acentua à medida que a penetração de smartphones se massifica e a coneti-

vidade à internet se torna praticamente ubíqua e com níveis crescentes de capacidade e QoS.  

 
107. Dito isto, o que surge como extraordinário é que a ANACOM reconhece e descreve os factos 

supra indicados (nomeadamente no ponto 2 do SPD, a que acima aludimos) mas consegue, 

ainda assim, não retirar dos mesmos as consequências que parecem inevitáveis. Atentemos em 

algumas das afirmações aí contidas: 

                                                           
8
 De notar que no que se refere à relevância das ofertas em pacote, Portugal encontra-se bastante acima da 

média da UE, sendo o 3º país da UE em termos de taxa de penetração de pacotes (relatório “Sector das Comu-
nicações 2016”, dados de junho de 2016). 

9
 Sublinha-se, de novo, que nem mesmo com o parque de utilizadores potenciais a crescer e o preço marginal 

de utilização (cada vez mais) gratuito, o consumo do serviço aumenta. A existência e relevância destas pressões 
competitivas exógenas é inegável.  
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“… cerca de 90% dos clientes do STF adquiriu o serviço integrado num pacote. Nestas ofer-

tas, é frequente a disponibilização de tráfego sem custos adicionais face ao do acesso.” 

“… as receitas associadas à prestação do serviço telefónico em regime “stand alone” têm 

vindo a diminuir de forma substancial.” 

“… o crescimento dos acessos VoIP/VoB, que atualmente representam 48% do total dos 

acessos, e que duplicaram entre 2011 e 2016 em virtude do grande acréscimo das ofertas 

em pacote.” 

“Os operadores alternativos têm feito importantes investimentos em infraestruturas pró-

prias e apresentam das mais elevadas quotas de mercado entre os seus congéneres euro-

peus (por exemplo, em julho de 2015, 49% dos assinantes em Portugal usavam um operador 

alternativo no acesso direto, enquanto em média na Europa essa percentagem era de 

41%).” 

“A quota de mercado da MEO, em termos de acessos, continua a registar uma tendência de 

redução, tendo passado de 78% em 2006, para 56% em 2013, e para 47% (46,5%) em 

2016.” 

“A generalidade dos acessos disponibilizados pelos prestadores são acessos instalados em 

infraestrutura própria, …. No entanto, nos prestadores alternativos de maior dimensão 

(NOS, Vodafone e Nowo/ONI) os acessos sobre infraestrutura própria também representam 

uma importante percentagem dos respetivos acessos (superior a 90%). São os prestadores 

de menor dimensão aqueles que mais recorrem a infraestruturas de terceiros (numa percen-

tagem de cerca de 70%) quase exclusivamente da MEO.” 

“… verifica-se que menos de 1% do total de acessos instalados a pedido de clientes são 

acessos ORLA. Considerando apenas o segmento não residencial, a percentagem de acessos 

ORLA é ligeiramente inferior a 2%, ou inferior a 4% se for apenas tido em consideração o 

universo de acessos não residenciais dos prestadores alternativos.” “Analisando a contrata-

ção de acessos associados à ORLA é possível concluir que a sua utilização tem diminuído de 

forma muito significativa a nível global”. 

“No que respeita ao tráfego originado por clientes em acesso indireto, verifica-se que a sua 

relevância face ao total do tráfego em minutos era no final de 2016, em termos globais, na 

ordem de 1%.” 
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“Globalmente a base de clientes e o número de acessos que acede ao serviço através da 

pré-seleção de chamadas ou da ORLA é muito reduzida, para além de apresentar uma ten-

dência de decréscimo.” 

“No que respeita ao tráfego de voz retalhista originado na rede fixa, … , este tem vindo a 

registar um decréscimo nos últimos anos, diminuição que tem sido acompanhada pelo 

aumento do tráfego de voz com origem nas redes móveis.” “O tráfego originado na rede 

fixa mantém uma importância relevante, correspondendo a cerca de 20% do tráfego total 

originado nas redes fixas e móveis.” 

“De acordo com dados do Eurostat 36, a percentagem de indivíduos que efetua chamadas 

de voz ou vídeo pela internet em Portugal é de 28%, valor que aumenta para os 39% quan-

do e consideram unicamente os indivíduos que utilizaram a internet nos últimos três 

meses.” “De acordo com o BTC da Marktest, no final de 2016, a percentagem de utilizadores 

de Internet fixa que fizeram chamadas de voz pela Internet foi de 46%. Dados recolhidos 

pelo INE, apontam  para  percentagens  mais  reduzidas,  na  ordem  dos  39,2%  (dados  1º 

trimestre de 2016).“  

 
108. Por fim, no que respeita ao terceiro critério, da ineficiência relativa dos remédios da lei da con-

corrência, no entendimento da MEO os indicadores invocados pela ANACOM, a saber a genera-

lização de comportamentos não concorrenciais e a prevenção de danos sérios e irreparáveis em 

mercados relacionados, não são plausíveis neste mercado, desde logo porque o serviço de ori-

ginação de chamadas em local fixo é atualmente um input irrelevante ou mesmo inadequado 

para a prestação de serviços retalhistas, portanto incapaz de causar danos sérios e muito 

menos irreparáveis no mercado. 

 
109. Pelo contrário, a probabilidade de alguma intervenção vir a ser necessária é reduzida e, se sur-

gir, pode ser assegurada pela lei da concorrência.  

 
110. Em conclusão, não havendo já falhas de mercado estruturais (não há barreiras à entrada 

intransponíveis e há infraestruturas/serviços capazes de exercer pressão concorrencial), deve 

ocorrer o handover para o direito da concorrência e cessar a regulação ex-ante do mercado. 

 
111. E isto, independentemente de se verificar uma situação de dominância da MEO, o que de resto 

é muito questionável, tendo em conta a tendência da sua quota de mercado, aspeto a que vol-

taremos no ponto III. F. 
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112. Face ao exposto, a MEO considera que o mercado de originação de chamadas para acesso indi-

reto não é elegível para intervenção regulamentar, tanto mais que a ANACOM não logra identi-

ficar quaisquer especificidades do mercado nacional face à situação típica europeia que serviu 

de referência à Recomendação de MR da CE, que reclamem uma abordagem diferente da defi-

nida pela CE (bem pelo contrário).  

 
 

III.E. Teste dos três critérios - mercado de originação para SNG 
 
113. Quanto ao mercado de originação de chamadas para serviços suportados em NNG, a MEO, não 

obstante ter algumas reservas quanto à forma como a ANACOM conduziu o T3C, concorda com 

a análise concorrencial que é feita e com a conclusão de que este mercado não é suscetível de 

regulação ex-ante. 

 
114. À semelhança do que foi dito relativamente ao mercado de originação para STF, a ANACOM 

efetuou uma análise porventura mais adequada à avaliação de PMS do que ao teste dos três 

critérios.  

 
115. Em particular no que ao segundo critério diz respeito, a ANACOM começa por assinalar a rele-

vância crescente da originação móvel, face à fixa, o que poderá enquadrar-se nas pressões con-

correnciais oriundas de operadores ativos noutros mercados a que este critério deve atender, 

mas prossegue com a análise de indicadores como as quotas de mercado e as tendências de 

preços no próprio mercado que, ainda que evidenciem um conteúdo pertinente, surgem deslo-

cados no contexto do T3C. De resto, afirma por mais de uma vez que não se identifica nenhum 

operador com PMS, o que parece corroborar a ideia de alguma confusão entre os dois testes.  

  
116. Apesar do desvio metodológico, a MEO partilha a generalidade dos resultados, em particular o 

reconhecimento de que a regulação a que a MEO está sujeita a tem limitado na sua capacidade 

de exercer contrapoder negocial na negociação dos preços de originação no mercado grossista 

e, por outro lado, na sua capacidade de disputar clientes no mercado retalhista de prestação de 

serviços especiais com numeração não geográfica. 

 
117. Em suma, a MEO concorda com a conclusão de que o mercado de originação de chamadas para 

serviços especiais suportados em NNG não é passível de regulação e apenas lamenta que a 

mesma só agora tenha sido alcançada, uma vez que a realidade que lhe subjaz se manifesta já 

há alguns anos, nomeadamente aquando da última revisão do mercado. 
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III.F. Avaliação de PMS 
 
118.  Quanto aos critérios para avaliação de PMS, a ANACOM começa por citar as indicações conti-

das nas Linhas de Orientação da CE. Refere, nomeadamente a presunção de dominância na 

presença de quotas de mercado superiores a 50% (fornecida pela jurisprudência), a ocorrência 

de preocupações quanto a situações de posição dominante para quotas de mercado superiores 

a 40% (de acordo com a prática decisória da CE); e ainda a necessidade de complementar a 

quota de mercado com uma combinação de outros critérios, entre os referidos nas Linhas de 

Orientação. 

 
119. De seguida, a ANACOM faz uma remissão para as conclusões já apresentadas no ponto relativo 

ao T3C. De facto, não é surpreendente que a análise de PMS resulte largamente redundante, 

atendendo à forma como foi conduzido o T3C e aos indicadores em que se baseou, como tive-

mos oportunidade de expor no ponto III.D. 

 
120. Ainda assim, a MEO gostaria de tecer alguns comentários sobre a análise que é feita neste capí-

tulo, nomeadamente ao principal indicador do poder de mercado, i. é. a quota de mercado. 

 
121. Em consonância com a inclusão, no mercado de originação de chamadas, do fornecimento 

interno - i.é. o serviço de originação de chamadas que os operadores verticalmente integrados 

produzem para si próprios para oferecerem serviços telefónicos a retalho -, abordagem que a 

MEO perfilha, a ANACOM procedeu ao cálculo das quotas de mercado dos principais operado-

res, em minutos e com referência ao terceiro trimestre de 2016.  

 
122. Constata que a MEO é operador com maior quota, 45,5%, seguido da NOS, com 35,6%. A ANA-

COM assinala a tendência decrescente da quota da MEO, mas de imediato a desvaloriza, dizen-

do que num cenário sem regulação é expetável que a MEO (no retalho) “recupere pelo menos 

uma parte dos clientes servidos por acesso indireto e capte mesmo muitos clientes não residen-

ciais em que uma parte dos acessos é disponibilizada através da PS ou da ORLA” (realce nosso). 

 
123. Aqui se esgota a avaliação prospetiva efetuada pela ANACOM quanto ao tópico das quotas de 

mercado que, obviamente, não é satisfatória porque é desprovida de qualquer rigor, sendo 

meramente especulativa, e nem sequer incide sobre a quota no mercado grossista.  

 
124. Tivesse a ANACOM feito um exercício de projeção das quotas, este revelaria a tendência para 

uma quota da MEO inferior a 40% não apenas durante o ciclo de análise, mas já a partir de 

2018, i. é. abaixo do limiar que normalmente suscita preocupações quanto a situações de 
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dominância. E obteria ainda uma forte aproximação entre as quotas do primeiro e do segundo 

operador, o que constitui outro elemento importante para a aferição de PMS.  

 
125. Dito isto, numa situação em que não há presunção de dominância, porque a quota atual é infe-

rior a 50%, esperar-se-ia do regulador uma análise aprofundada quer deste critério quer dos 

critérios complementares. Mas, em vez disso, a ANACOM fornece uma descrição de alguns 

aspetos genéricos que caraterizam o setor das telecomunicações, intercalada com afirmações 

de alcance incerto. 

 
126. Por exemplo, em vários pontos se afirma que não se identificam ofertas comerciais que concor-

ram com a oferta regulada (quer na ótica de condicionar a fixação dos preços quer na do con-

trapoder negocial dos compradores), abstraindo-se contudo do facto de se tratar de um mer-

cado artificial criado pela regulação e de, por outro lado, estar associado a um modelo de 

negócio anacrónico, e por isso com uma procura ínfima, incapaz de viabilizar um business case.  

 
127. No ponto 4.1.4 é referida uma presunção de dominância que a nosso ver não existe, porque a 

quota não é superior a 50%, o que interpretamos como sendo um lapso.  

 
128. Mas o que gostaríamos realmente de realçar é que é entendimento da MEO que a real motiva-

ção da ANACOM para manter a MEO regulada, que se perceciona não só neste capítulo mas 

que perpassa todo o SPD, nada tem que ver com a quota no mercado definido.  

 
129. Com efeito, a afirmação contida no ponto 4.1.6., de que “o acesso ao serviço grossista de origi-

nação de chamadas de um operador com elevada capilaridade é essencial para garantir o aces-

so a um número significativo de clientes e consequentemente uma presença na globalidade do 

território nacional” resume, em nosso entender, o pensamento da ANACOM. Ou seja, o que é 

determinante para a pretensão de regular a MEO são as condições de prestação, por parte de 

operadores alternativos, do SFT isolado ou de soluções para clientes empresariais com alguns 

sites que é mais vantajoso suportar na oferta grossista da MEO. E isto, ainda que esteja em cau-

sa um número residual de acessos e que existam claramente meios alternativos para o fazer.  

 
130. Neste contexto, os limiares de quota de mercado enunciados no início do capítulo são irrele-

vantes para a avaliação da ANACOM. O que releva é, afinal, a ubiquidade da rede de cobre da 

MEO e o facto de ter as únicas ofertas grossistas de originação e ORLA.  

 
131. De resto, o mercado no âmbito do qual a ANACOM raciocina não pode ter os contornos decla-

rados na definição do mercado. Pelo contrário, a conclusão da ANACOM sobre o PMS da MEO é 
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mais condizente com um mercado relevante que exclui do seu âmbito o fornecimento interno e 

no qual, consequentemente, a MEO tem 100% de quota, valor este que se manterá até que a 

procura grossista seja zero, ou se dê o phase-out da rede de cobre, e só a verificação de uma 

dessas condições justificaria a eliminação da regulação. Note-se que, em qualquer caso, o mer-

cado hipotético definido nestes termos não superaria o teste dos três critérios, negando-se por 

essa via o fundamento para a sua regulação. 

 
132. Em conclusão, a avaliação de PMS não é consequente com o mercado relevante definido, não 

resulta da aplicação dos indicadores enunciados, e não reflete a realidade concorrencial dos 

mercados e, por conseguinte, não pode ser aceite. 

 
 

III.G. Imposição de obrigações 
 
133. Nos capítulos anteriores da presente pronúncia a MEO já indicou os principais motivos que a 

levam a considerar injustificável e profundamente desproporcional a carga regulatória que a 

ANACOM se propõe impor-lhe no mercado em análise. A MEO recorda a este respeito que a 

proposta do Regulador consiste na aplicação de praticamente todas as obrigações que o artigo 

66.º da LCE admite (exceção feita à separação funcional), ou seja, as obrigações de acesso, 

transparência, não discriminação, controlo de preços e contabilização de custos e separação de 

contas.  

 
134. Sem prejuízo de reiterar que considera estarmos perante um nível de intensidade regulatória 

que não é compatível com as alterações ocorridas nos mercados retalhistas a jusante do mer-

cado de originação, que são concorrenciais, nem no próprio mercado em análise, neste capítulo 

a MEO irá, essencialmente, comentar de forma especificada os remédios propostos no SPD. 

 
135. A ANACOM começa por identificar dois problemas que, alegadamente, reclamam e justificam a 

abordagem regulatória que propõe: (i) a alavancagem vertical do poder de mercado da MEO 

enquanto operador com PMS e (ii) as distorções causadas por preços de originação excessivos. 

 
136. Quanto à alavancagem vertical de poder de mercado, é de notar que a mesma não se verifica, 

uma vez que, como a ANACOM se dá conta, este problema só surge, em tese, quando uma 

empresa controla um input grossista considerado essencial. Não é manifestamente o caso do 

serviço de originação de chamadas na rede fixa. Como atrás se referiu, e não deixa de ser admi-

tido pelo Regulador em diversas passagens do SPD, não apenas existem hoje alternativas à ori-

ginação de chamadas para a prestação de serviços retalhistas, como a fraca procura de serviços 
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de originação é esclarecedora sobre o caráter não essencial dos mesmos para assegurar a con-

corrência no retalho. 

 
137. Acresce que as situações de recusa de acesso e de discriminação que a ANACOM descreve no 

SPD são puramente teóricas e não têm qualquer reflexo na realidade do mercado, para além de 

desconsiderarem, por exemplo, a existência de infraestruturas de rede alternativas ao longo do 

território nacional (incluindo as redes móveis em termos de homezoning, as novas RNG em 

zonas remotas e a rede do PSU).  

 
138. Uma manifestação da alavancagem vertical do poder de mercado que a ANACOM assinala é a 

possibilidade de discriminação de preços face aos seus próprios serviços, na forma de esmaga-

mento de margens (pag. 118), que alegadamente justifica a intervenção regulatória. 

 
139. A MEO gostaria de oferecer uma perspetiva diferente desta questão, à luz da situação atual do 

mercado, em que o recurso aos inputs grossistas que o regulador visa preservar é residual. Nes-

te enquadramento, suscita-se um problema concorrencial com contornos diferentes dos identi-

ficados pelo Regulador: em vez da exclusão de concorrentes provocada por esmagamento de 

margens, pode ocorrer o afastamento de uma empresa, a MEO, da disputa do mercado, provo-

cada pela limitação imposta indiretamente aos seus preços de retalho, na forma de um price-

floor.  

 
140. Tal sucede no âmbito de ofertas à medida disponibilizadas a clientes empresariais (p. ex. atra-

vés de concursos públicos), quando os preços praticados são muito próximos do custo marginal 

enfrentado pelos operadores. Nessas situações, a MEO concorre com empresas com custo 

marginal muito reduzido (porque têm rede própria e são independentes da rede da MEO), mas 

fica ela própria impedida de definir preços que tendam para o seu custo marginal, para não 

incorrer em compressão de margens. Esta situação impõe uma desvantagem competitiva à 

MEO e é totalmente injustificada porque é referente a inputs que, de forma alguma, se podem 

considerar essenciais, ou até necessários – sendo sabido que a compressão de margens só é 

uma prática suscetível de limitar a concorrência quando está em causa um input essencial.  

 
141. No que diz respeito às alegadas distorções causadas por preços de originação excessivos, mais 

uma vez a descrição da ANACOM não tem qualquer aderência à realidade do mercado. De fac-

to, por um lado, e como a MEO teve oportunidade de evidenciar ao longo da presente pronún-

cia, os serviços de originação não são essenciais para assegurar a concorrência dos mercados 
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de retalho de banda estreita, que está salvaguardada por pressões competitivas endógenas e 

exógenas.  

 
142. A MEO considera, assim, que as falhas de mercado apontadas pela ANACOM não se verificam, 

não havendo por isso problemas concorrenciais que devam ser corrigidos através da imposição 

de remédios. 

 
143. Não sendo, porém, essa a visão do Regulador que se encontra plasmada no SPD, a MEO irá 

então comentar as principais obrigações ex-ante cuja imposição é proposta. 

 
144. A MEO salienta, porém, que todas as considerações que irá de seguida desenvolver, são tecidas 

sem que daí possa retirar-se qualquer concessão à posição subscrita pela MEO, nos termos da 

qual (i) o mercado deixou de ser suscetível de regulação por já não preencher o teste dos 3 cri-

térios, (ii) se assim não se entender, o que aqui apenas se admite por mera cautela, a MEO não 

detém PMS no mercado, não podendo por isso ser-lhe impostas quaisquer obrigações regulató-

rias. Por outras palavras, os comentários específicos da MEO sobre os diversos remédios pro-

postos no SPD em nada prejudicam esta posição. 

 
III.G.i. Obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso 

 
145. A ANACOM desenvolve a tese de que as obrigações de seleção e pré-seleção de chamadas e a 

ORLA “constituem um garante de contestabilidade dos mercados retalhistas do acesso e dos 

serviços telefónicos prestados em local fixo, e são fundamentais para assegurar que nesses 

mercados se mantém a tendência de aumento de concorrência”. (sem realce no original)  

 
146. A MEO considera esta alegação surpreendente, pelo seu desfasamento da realidade e face ao 

peso negligenciável dessas ofertas.  

 
147. Essencialmente, a ANACOM mantém neste SPD a posição de que a seleção, a pré-seleção e a 

ORLA são fundamentais para um novo entrante poder disponibilizar uma oferta integrada no 

mercado. 

 
148. Já vimos, porém, que esta posição não reflete a realidade do mercado, sendo de resto dificil-

mente conciliável com a evolução destas ofertas que é retratada no SPD (cf., em especial, gráfi-

cos 2, 3, 4 e 20). Por outras palavras, os desenvolvimentos ocorridos no mercado desmentem a 

importância que a ANACOM associa a estas ofertas. 
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149. O tráfego originado por clientes em acesso indireto face ao total de tráfego foi, em 2016, 

segundo a ANACOM, da ordem de 1%. E o tráfego nacional de acesso indireto representou cer-

ca de 3% do tráfego realizado em 2006, mantendo-se percentagens de redução anual superio-

res a 25%. 

 
150. Quanto à ORLA, o gráfico seguinte mostra a tendência clara de decréscimo desta oferta logo a 

partir do ano seguinte ao seu lançamento e a sua irrelevância atual:  

 

 

151. Os dados acima referidos desmentem inequivocamente que estas ofertas (pré-seleção e ORLA) 

possam constituir o “garante da contestabilidade do mercado de retalho”. 

 
152. De notar, aliás, que a CE nos comentários sobre as obrigações impostas à PT em 2004, ou seja 

há já treze anos, salientava o seguinte, relativamente à ORLA: “A ANACOM considera que o 

WLR permite aos concorrentes da PT agregarem os seus produtos e serviços nos mercados reta-

lhistas do modo que considerarem mais eficiente, complementando assim a pré-seleção do 

transportador e o acesso indireto nos mercados das chamadas. Em geral, a Comissão considera 

que o WLR pode ser uma boa solução para combater a falta de concorrência nos mercados reta-

lhistas relevantes. De qualquer modo, a necessidade de os intervenientes no mercado depende-

rem de inputs como o WLR deverá diminuir a prazo à medida que aumentam o investimento na 

sua infraestrutura de rede”. 

 
153. Perante o exposto, a MEO considera que a manutenção da obrigação de dar resposta aos pedi-

dos razoáveis de acesso não é justificável, sobretudo porque não é sequer necessária.  
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III.G.ii. Obrigação de não discriminação 
 
154. Esta obrigação, não só é desnecessária, como é causadora de constrangimentos indevidos à 

atuação da MEO, sobretudo no contexto de ofertas à medida destinadas a clientes empresa-

riais (em especial através de concursos públicos), conforme ficou descrito no ponto III.G, supra. 

 
III.G.iii. Obrigação de Transparência 

155. Pelo que resulta de tudo o que foi exposto, a MEO considera desnecessária a imposição desta 

obrigação no contexto atual e prospetivo do mercado. 

 
III.G.iv. Controlo de preços e contabilização de custos 

156. A imposição desta obrigação constitui, pelo seu caráter excessivo e intrusivo, o expoente 

máximo do caráter intolerável da intensidade regulatória proposta. 

 
157. Comece-se por recordar que a ANACOM deve, em cumprimento do quadro regulamentar apli-

cável e das diretivas europeias, “adotar uma intervenção proporcional devidamente justificada, 

impondo o mínimo de obrigações que permitam ultrapassar os problemas de concorrência 

identificados e que contribuam eficazmente para a evolução para uma situação concorrencial” 

(cf. pág. 113 do SPD, sem realce no original). 

 
158. Ora, ainda que se admitisse a necessidade de intervenção regulatória no mercado de originação 

para acesso indireto para ultrapassar ou prevenir problemas de concorrência e/ou para permi-

tir a evolução para uma situação concorrencial (situação esta que como já se demonstrou não 

ocorre), a imposição da obrigação de controlo de preços não constitui, manifestamente, a 

intervenção regulatória mínima necessária para atingir tais objetivos. Sendo uma obrigação 

particularmente onerosa e intrusiva, por ser a que mais fortemente constrange a liberdade do 

operador regulado, só a deteção de graves falhas de mercado deverá permitir a sua imposição. 

É, porém, inequívoco – a própria ANACOM não deixa de o admitir ao longo do SPD submetido a 

consulta – que as falhas detetadas pelo Regulador nos mercados retalhistas não são graves ao 

ponto de reclamarem a imposição da mais onerosa de todas as obrigações. 

 
159. Assim, mesmo que se aceitasse como válida a posição adotada pela ANACOM – segundo a qual, 

a mera existência das obrigações de acesso indireto e de disponibilização da ORLA terá um efei-

to disciplinador sobre a MEO nos mercados retalhistas, e viabilizará um certo tipo de concor-

rência, ou de concorrentes – daí não pode extrair-se a necessidade de submeter os preços de 

originação e da ORLA a regulação.  
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160. De facto, mesmo no contexto da preocupação identificada pela ANACOM relativa à prestação 

de serviços a clientes empresariais multisite ou de STF stand alone a uma franja reduzida de 

clientes residenciais, a medida regulamentar para lhe dar resposta incidiria não sobre o preço, 

mas sobre a possibilidade de acesso. Ou seja, atendendo a que os acessos ORLA/ acesso indire-

to têm uma natureza complementar e meramente marginal na oferta dos operadores alternati-

vos, que a eles recorrem pontualmente em locais onde outros meios disponíveis sejam menos 

vantajosos, a capacidade daqueles de concorrer não é afetada pelo preço, que terá pouco signi-

ficado no cômputo do valor do serviço global. 

 
161. A MEO não pode compreender nem aceitar que a situação concorrencial atual, aferida por 

exemplo através da evolução da sua quota de mercado que se traduz numa tendência forte-

mente decrescente e que registava no 3T2016 um valor de apenas 45,5%, não tenha como ine-

vitável consequência retirar àquela obrigação o caráter de “apropriada” e de “obrigação míni-

ma” para ultrapassar os problemas de concorrência identificados. Por outras palavras, a MEO 

não tem condições para perceber como é que num quadro em que a regulação deve ser manti-

da ao mínimo possível para corrigir as falhas de mercado detetadas, a mais pesada e intrusiva 

de todas as obrigações, possa continuar a ser adequada, justificável e proporcional.  

 
162. A MEO entende, assim, que esta obrigação para além de não ser adequada nem objetivamente 

justificável, viola frontalmente o princípio da proporcionalidade e gera uma discriminação inde-

vida da MEO face aos seus concorrentes.  

 
163. Recorde-se que, de acordo com o previsto no artigo 8.º n.º 4 da Diretiva n.º 2002/19/CE, de 7 

de Março de 2002, as obrigações regulamentares devem basear-se no problema identificado e 

ser proporcionadas e justificadas à luz dos objetivos de regulação estabelecidos na Diretiva 

2002/12/CE. Também a LCE vincula a ANACOM ao respeito de tais princípios nos seus artigos 

55.º, 66.º n.º 2 e 5.º n.º 2 (b) e n.º 5. 

 
164. O artigo 55.º deste diploma refere que a imposição de obrigações regulamentares específicas 

deve, para além de obedecer ao chamado princípio da fundamentação plena: (i) ser adequada, 

proporcional e justificada; (ii) ser objetivamente justificável em relação às redes, serviços ou 

infraestruturas a que se refere; (iii) não originar uma discriminação indevida relativamente a 

qualquer entidade; (iv) ser transparente em relação aos fins a que se destina. 

 
165. A MEO considera que a imposição da obrigação de controlo de preços no mercado de origina-

ção de chamadas para acesso indireto viola aqueles requisitos.  
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166. Tal obrigação começa por não ser, de todo, proporcional. A este propósito, a MEO permite-se 

lembrar que o princípio da proporcionalidade, que tem consagração constitucional e adminis-

trativa, desdobra-se em três dimensões distintas: (i) a adequação, (ii) a necessidade e (iii) a 

razoabilidade. 

 
167. O princípio da adequação ao problema identificado é manifestamente desrespeitado. Com 

efeito, esta obrigação não é adequada porque não endereça nem resolve falhas de mercado 

detetadas, uma vez que os mercados de retalho pertinentes são concorrenciais, independen-

temente das obrigações regulamentares impostas no mercado grossista de originação de cha-

mada.  

 
168. Como já referido pela MEO, o próprio produto grossista de “originação” revela-se atualmente 

inadequado para a prestação do serviço telefónico a retalho, atendendo a que a evolução dos 

modelos de negócio determina a inviabilidade do negócio de voz de forma isolada (e bem assim 

da modalidade de acesso indireto), e deu lugar à prestação de serviços de voz sobre acessos de 

banda larga, maioritariamente disponibilizados no âmbito de bundles, onde os serviços de voz 

são vistos como commodity. A eficácia da medida fica, assim, comprometida, como, de resto a 

eficácia da própria obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso. 

 
 
169. A imposição da obrigação grossista em análise ofende ainda o critério da necessidade, que exi-

ge que a medida seja indispensável à prossecução do objetivo. Tal sucede porque é claramente 

desnecessário definir obrigações para endereçar problemas que, mesmo que existam (o que 

apenas se admite em benefício do raciocínio), podem ser resolvidos com outras obrigações, 

como a obrigação de acesso, ou outras ofertas grossistas de acesso. 

 
170. Com efeito, não se pode ignorar a existência de alternativas à compra de originação de chama-

das, através da ligação direta ao cliente final, destacando-se a este respeito, as redes de cabo, 

as redes de fibra ótica alternativas, os produtos grossistas regulados de OLL e de bitstream dis-

poníveis em todo o território e ainda o recurso às redes móveis para a prestação de serviços de 

homezoning. Assim, e novamente, também a obrigação de dar acesso não respeita este crité-

rio. 

 
171. A dimensão constitucional-administrativa do princípio da necessidade impõe que, entre os 

diversos meios à disposição das ARNs, perante uma situação que o justifique, seja escolhido o 

que menos lese os interesses em presença. Por conseguinte, esta faceta do princípio da neces-
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sidade deveria ter levado a ANACOM a escolher os remédios a impor de uma forma que fosse a 

mais compatível com a realidade que pretende acautelar e, concomitantemente, com os inte-

resses legítimos da MEO. 

 
172. Não se alcança, também, de que forma a imposição da obrigação de controlo de preços pode 

ser compatível com o princípio da razoabilidade. Quando aplicado ao sector das comunicações 

eletrónicas, este princípio obriga a ponderar as desvantagens da intervenção regulatória, 

vedando-a sempre que as desvantagens sejam, ou possam ser, superiores aos benefícios que se 

dela se podem esperar. Ora, tudo indica que, ao perpetuar constrangimentos competitivos 

indevidos para a MEO e, por essa via, distorções nos mercados retalhistas, as desvantagens da 

imposição desta medida, superam as suas eventuais, e muito improváveis, vantagens no seg-

mento da seleção e pré-seleção de chamada.  

 
173. Como já se disse, as referidas distorções no mercado retalhista manifestam-se no possível afas-

tamento da MEO da disputa do mercado, provocada pela limitação imposta indiretamente aos 

seus preços de retalho, na forma de um price-floor, em resultado da conjugação da obrigação 

de controlo de preços e de não discriminação. Referimos as ofertas à medida disponibilizadas a 

clientes empresariais, em que os preços praticados podem ser próximos do custo marginal 

enfrentado pelos operadores, mas a MEO fica impedida de definir preços nessa base, para não 

incorrer ainda que apenas formalmente em compressão de margens, ao contrário dos seus 

concorrentes que podem definir o seu preço por referência ao seu custo marginal (porque têm 

rede própria e são independentes da rede da MEO).  

 
174. Em conclusão, no caso da obrigação em presença, o juízo de ponderação entre os custos e os 

benefícios face ao objetivo que se pretende atingir surge simplificado, já que a medida não tem 

efeito benéfico na promoção da concorrência e ainda assim constrange a liberdade de atuação 

da MEO no retalho. 

 
175. Não pode, pois, deixar de concluir-se que a imposição à MEO da obrigação de controlo de pre-

ços, ao contrário do que é afirmado no SPD, não é objetivamente justificável, incumprindo nes-

sa medida o disposto no artigo 55.º n.º 2 (b) da LCE. 

 
176. Uma última nota, para comentar a obrigação de controlo de preços que o ICP-ANACOM propõe 

impor relativamente à ORLA, que se traduz não apenas em manter o preço sujeito a regulação, 

mas também em alterar a metodologia de controlo. 
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177. A MEO não pode entender, e ainda menos aceitar, que, numa fase de declínio da oferta, a 

ANACOM adote um regime de regulação mais severo, substituindo o retalho-menos pela orien-

tação para os custos, e isto fundado alegadamente, apenas, na complexidade e no potencial de 

geração de distorções da aplicação da metodologia atual.  

 
178. A MEO espera que, face a tudo o que foi exposto, a ANACOM proceda a uma reavaliação da 

adequação e proporcionalidade da imposição das obrigações propostas no mercado de origina-

ção para acesso indireto, tendo razões para acreditar que tal exercício conduzirá o Regulador à 

conclusão de que, nas condições de mercado atuais e prospetivas, a imposição das obrigações 

regulamentares em causa ou no mínimo de algumas delas, seria desproporcional e injustifica-

damente discriminatória. 

 
179. Esta expectativa da MEO ancora-se em especial no facto de a ANACOM já ter reconhecido a 

importância da aferição da proporcionalidade no processo de imposição de obrigações regula-

mentares, do que é exemplo paradigmático a decisão sobre a ponderação da recomendação da 

CE relativa aos mercados 3a e 3b. 

 


