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Resposta conjunta da NOWO e da ONI à consulta pública relativa ao Sentido 

Provável de Decisão sobre a Análise do Mercado Grossista de Originação de 

Chamadas na Rede Telefónica Pública num Local Fixo 

5 de julho de 2017 

 

1. Introdução 

A NOWO Communications, S.A. (“NOWO”) e a ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (“ONI”) vêm, 

pelo presente, manifestar a sua posição conjunta à consulta pública relativa ao Sentido Provável de 

Decisão (SPD) sobre a Análise do Mercado Grossista de Originação de Chamadas na Rede Telefónica 

Pública num Local Fixo. 

O SPD identifica dois mercados grossistas de originação: 

 Mercado de originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo para 

viabilização de serviços retalhistas de acesso indireto (“Mercado de Originação para Acesso 

Indireto”) 

 Mercado de originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo para serviços 

especiais suportados em numeração não geográfica (“Mercado de Originação para SE”) 

No primeiro caso mantém-se o estatuto da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

(“MEO) como operador com Poder de Mercado Significativo (PMS), mantendo-se a regulação deste 

mercado, o que colhe a concordância da NOWO e da ONI. 

No segundo caso, a ANACOM concluiu que o mercado em questão não é passível de regulação, 

decidindo retirar à MEO as obrigações regulatórias atualmente existentes. A NOWO e a ONI 

discordam veementemente desta decisão, que entendem levantar riscos sérios para a manutenção 

das condições de concorrência efetiva no mercado retalhista de Serviços Especiais (SE) suportados 

em Numeração Não Geográfica (NNG). 

Nas secções seguintes analisa-se em maior detalhe o SPD e explica-se a posição da NOWO e da ONI, 

começando pelo Mercado de Originação para SE, que constitui a nossa maior preocupação neste 

SPD. 

 

2. Mercado de originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo para 

serviços especiais suportados em numeração não geográfica 

No SPD a ANACOM aplicou ao Mercado de Originação para SE o teste dos três critérios e concluiu 

que nenhum destes critérios se verifica, pelo que o mercado em causa não seria suscetível de 

regulação ex-ante. Consequentemente, determinou a ANACOM, no mesmo SPD, que todas as 
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obrigações regulatórias atualmente impostas à MEO neste mercado deverão ser eliminadas com a 

publicação da decisão final, com exceção da obrigação de controlo de custos, que se manterá por 

um prazo de seis meses. 

Discordamos veementemente da conclusão do Regulador, pelas razões que a seguir se 

apresentam. 

A situação concorrencial atual do mercado retalhista de SE suportados em NNG só é possível devido 

à existência de regulação no mercado grossista conexo, ou seja, o Mercado de Originação para SE. 

Com efeito, na ausência das obrigações regulatórias existentes, em especial das obrigações de 

acesso, não discriminação e controlo de preços, nada impediria a MEO de discriminar um seu 

potencial concorrente no mercado de retalho de SE, quer através da fixação de preços de originação 

excessivamente elevados, quer através da não concessão de acesso, com vista a impedi-lo de 

concorrer efetivamente. 

[Início de informação confidencial] 
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[Fim de informação confidencial] 

Desta forma, um comportamento discriminatório da MEO dirigido a pequenos operadores 

empresariais (via preços de originação excessivamente elevados ou não concessão de acesso), 

constituir-se-ia como uma efetiva barreira à entrada destes operadores no mercado de SE, pelo que 

o primeiro critério seria cumprido. 

Em consequência, o mercado retalhista de serviços especiais veria as suas condições de concorrência 

efetiva fortemente afetadas, passando da situação atual de concorrência efetiva (devida à existência 

de regulação grossista) para uma situação em que vários operadores, exceto o primeiro ou segundo 
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maiores a seguir à MEO, poderiam ver-se expulsos deste mercado. Assim, na ausência de regulação 

grossista, é nossa convicção que se cumpriria o segundo critério, já que não haveria tendência para a 

concorrência efetiva. 

Por fim, a Lei da Concorrência não seria adequada para a resolução dos problemas concorrenciais 

decorrentes do cenário descrito, pois os processos e prazos de decisão associados (quer dos 

tribunais, quer da própria Autoridade da Concorrência) não seriam adequados para uma resposta 

célere e atempada, que impedisse a efetiva expulsão do mercado dos operadores afetados. 

Face ao exposto, é nossa convicção que se cumprem os três critérios que determinam que o 

Mercado de Originação para SE é passível de regulação ex-ante. 

Adicionalmente, a MEO mantinha no 3T2016 uma quota neste mercado grossita superior a 40%, o 

que, aliado à sua grande base de clientes de STF, lhe proporciona um poder de mercado muito 

relevante na potenciação do comportamento acima explicado. Entendemos que estes factos 

permitem concluir que a MEO se mantém como operador com Poder de Mercado Significativo 

(PMS). 

Assim, exortamos o Regulador a rever a posição que apresentou no SPD sobre o Mercado de 

Originação para SE e a manter as atuais obrigações regulatórias que, neste mercado, impendem 

sobre a MEO. 

Para além dos problemas já assinalados, caso fossem levantadas as obrigações regulatórias impostas 

à MEO no Mercado de Originação de SE, nada garante que esta originação fosse integrada na 

arquitetura de interligação IP que a MEO se encontra a desenvolver por obrigação imposta no 

Mercado de Terminação Fixa e agora também no Mercado de Originação para Acesso Indireto. 

Note-se que, na primeira versão da arquitetura apresentada pela MEO, na sequência da decisão 

sobre o Mercado de Terminação Fixa, não estava previsto o suporte da originação, dado que tal não 

tinha sido explicitamente imposto. 

Assim, tememos que o mesmo venha a acontecer com o suporte à originação para SE, caso o 

Regulador não a imponha explicitamente. Num cenário de evolução para redes IP e desativação 

progressiva das interligações TDM, o não suporte da originação de SE na arquitetura de interligação 

IP constituir-se-ia como uma barreira adicional à entrada e à permanência no mercado de SE por 

operadores alternativos, especialmente os mais pequenos. 

Nestes termos, apelamos a que o Regulador inclua nas obrigações a impor à MEO o suporte à 

originação para SE na arquitetura de interligação IP, nos mesmos prazos e condições que os 

aplicáveis à originação para acesso indireto. 

 

3. Mercado de originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo para a 

viabilização de serviços telefónicos retalhistas 

A ANACOM conclui no SPD que o teste dos três critérios se cumpre na totalidade para o Mercado de 

Originação para Acesso Indireto e que a MEO é o operador com PMS neste mercado. 
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Em consequência, o Regulador decidiu manter as obrigações anteriormente impostas à MEO neste 

mercado e alinhar algumas delas com o que foi decidido na Análise do Mercado de Terminação Fixa. 

Mais concretamente mantêm-se as obrigações de acesso, não discriminação, transparência e 

controlo de preços (com orientação para os custos), separação de contas e contabilização de custos, 

com a obrigação da MEO prestar originação para acesso indireto com seleção e pré-seleção, bem 

como manter as ofertas de referência de interligação e ORLA. São, também, adotadas obrigações 

equivalentes às definidas no Mercado de Terminação Fixa relativamente à arquitetura de 

interligação IP e simplificação da arquitetura de interligação TDM e respetivas estruturas de preços. 

A ORLA deverá, ainda, adotar preços orientados para os custos. 

A NOWO e a ONI acolhem muito positivamente as conclusões da ANACOM sobre este mercado e as 

obrigações impostas à MEO. 

Com efeito, como referido repetidamente pela ANACOM no SPD, a manutenção do acesso indireto e 

da ORLA são fulcrais para que operadores cuja rede não tem cobertura nacional sejam capazes de 

competir em todo o território, em especial no fornecimento de serviços a clientes empresariais 

multi-site. A inexistência destas ofertas levaria a perdas para estes operadores superiores à do 

simples tráfego indireto, pois perderiam contratos completos com clientes multi-site pela 

inexistência de acesso em alguns desses locais, mesmo que tivessem rede própria nos restantes. 

É também muito importante a imposição neste mercado de originação das obrigações relativas às 

arquiteturas de interligação IP e TDM e respetivas simplificações de preços equivalentes às que já 

foram impostas no Mercado de Terminação Fixa. Isto permitirá uma gestão integrada da interligação 

e maior segurança, para todos os intervenientes, relativamente ao processo de migração para IP. No 

entanto, como referido na secção anterior, é fundamental a inclusão da originação para SE 

suportados em NNG na arquitetura IP. 

4. Conclusão 

A NOWO e a ONI concordam com o SPD no que diz respeito ao Mercado de Originação para Acesso 

Indireto. 

A NOWO e a ONI discordam veementemente da intenção da ANACOM de desregular o Mercado de 

Originação para SE, entendendo que tal levará a riscos graves para a manutenção das condições de 

concorrência efetiva no mercado retalhista de SE suportados em NNG, podendo até ocorrer a 

expulsão de facto deste mercado dos pequenos operadores empresariais. 

Assim, a NOWO e a ONI apelam ao Regulador para que reveja esta sua intenção de desregular o 

Mercado de Originação para SE e mantenha as obrigações regulatórias impostas à MEO neste 

mercado. 

Não concedendo, caso a ANACOM mantenha a sua intenção de não impor obrigações regulatórias à 

MEO neste mercado, mantém-se a necessidade de integrar a originação para SE na arquitetura de 

interligação IP. 

 


