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Resposta conjunta da NOWO e da ONITELECOM ao Sentido Provável de 

Decisão da ANACOM relativo às alterações à Oferta de Referência de 

Circuitos Alugados e à Oferta de Referência de Circuitos Ethernet 

Lisboa, 4 de maio de 2017 

 

1. Introdução e comentários gerais 

A NOWO Communications, S.A. (NOWO) e a ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (Oni) vêm por 

este meio apresentar conjuntamente os seus comentários ao Sentido Provável de Decisão (SPD) da 

ANACOM relativo às alterações à Oferta de Referência de Circuitos Alugados (ORCA) e à Oferta de 

Referência de Circuitos Ethernet (ORCE). 

A Oni apresentou à ANACOM, em Janeiro de 2014, um conjunto detalhado de propostas de melhoria 

de todas as ofertas de referência existentes, incluindo a ORCA e a ORCE. Assinala-se que o período 

de tempo que mediou entre a apresentação dessas propostas e o lançamento da presente consulta 

pública sobre este SPD foi demasiado longo, face às dinâmicas de mercado. No entanto, considera-

se este SPD globalmente positivo, já que as suas deliberações, que resultam do acolhimento total ou 

parcial de muitas das sugestões apresentadas pela Oni, permitirão melhorias significativas nas 

ofertas em questão. 

Sem prejuízo da importância dos aspetos operacionais, processuais e técnicos que constituem o 

âmbito de incidência das deliberações do SPD, atualmente o ponto mais crítico para a manutenção 

da competitividade e utilidade destas ofertas é o seu nível de preços, o qual está desajustado do que 

é praticado no mercado por outros operadores grossistas. Assim, lamenta-se que não tenha sido 

feita uma intervenção mais profunda a este nível, incluindo uma avaliação da aparente ineficiência 

económica da rede de circuitos da MEO, que resulta, como referido no SPD, em margens 

globalmente negativas para os produtos grossistas da ORCA e ORCE. 

[Início de Informação Confidencial] 

 

 

 

 

 

[Fim de Informação Confidencial] 

Nas secções seguintes apresentam-se alguns comentários às deliberações individuais que 

consideramos mais relevantes. 
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Apresentam-se, também, comentários específicos sobre a oferta de conectividade Ethernet, que foi 

introduzida na última versão da ORCE pela MEO, na sequência da decisão da ANACOM sobre a 

análise do Mercado 4. 

 

2. Comentários específicos às deliberações do SPD 

2.1. Novas versões da ORCA e da ORCE 

Acolhem-se positivamente as deliberações D1 e D2, já que garantem a conformidade das ofertas 

com a decisão sobre a análise do mercado em que se integram. 

[Início de Informação Confidencial] 

 

 

 

[Fim de Informação Confidencial] 

 

2.2. Informação geográfica relativa à área coberta por central local da MEO 

Acolhe-se positivamente a deliberação D4. Embora a proposta apresentada em 2014 pela Oni fosse 

no sentido de a MEO apresentar listas dos códigos postais a 7 dígitos cobertos por cada central, 

consideramos que a apresentação de mapas de cobertura georreferenciados cumpre o mesmo 

objetivo (i.e.: dar conhecimento detalhado da cobertura de cada central) com vantagem. 

A deliberação D5 é, obviamente, uma melhoria importante em relação à situação atual, pelo obtém 

a nossa concordância. Consideramos, no entanto, que devem ser clarificados, à partida, quais os 

custos administrativos que a MEO poderá cobrar e respetivos limites, para evitar situações de 

discricionariedade. 

 

2.3. Instalação / fornecimento 

Fornecimento coordenado entre a MEO e o beneficiário 

A deliberação D6 vai ao encontro de propostas apresentadas pela Oni para melhorar a coordenação 

entre a MEO e o beneficiário durante a instalação dos circuitos. Um dos objetivos da nossa proposta 

seria a possibilidade de realização de testes conjuntos para assegurar que o circuito fica em 

condições de prestar serviço. Assim, entendemos que a deliberação D6 deveria explicitar que o 

técnico da MEO também deverá estar pronto para e não se poderá recusar à realização de testes 

conjuntos, caso o técnico do beneficiário se apresente no local de instalação para esse fim. Caso 

contrário, o alcance desta deliberação, embora positivo, será limitado. 



3 
 

Pedidos de instalação de circuitos com orçamento 

As deliberações D7 a D9 respondem à proposta da Oni de haver orçamentos detalhados e 

devidamente justificados para os circuitos de fornecimento “não razoável”, pelo que manifestamos a 

nossa concordância. 

No entanto, há aspetos que não são tratados nesta deliberação e que podem originar complicações 

operacionais. 

Em primeiro lugar, deveria ser definida uma penalidade por incumprimento, pela MEO, do prazo de 

10 dias úteis para envio do orçamento que está determinado na deliberação D8. Caso contrário, a 

MEO não será desincentivada de atrasar o envio do orçamento com o objetivo de atrasar o processo 

de fornecimento do circuito pelo beneficiário ao seu cliente final. 

Em segundo lugar, deverão ser claramente definidos, à partida, e integrados nas novas versões das 

ofertas, os custos de análise de viabilidade e orçamento. A título de exemplo, poderíamos considerar 

como custos de análise de viabilidade a consulta cadastral e o survey no terreno. Tantos estes custos 

como o custo de preparação do orçamento poderiam ser definidos como valores por hora para 

atender à complexidade variável da análise de cada pedido concreto. Compete à MEO a 

identificação de todas estas componentes de custo e sua valorização, definindo preços orientados 

para os custos. 

Por fim, os custos efetivamente incorridos pela MEO na preparação de cada orçamento deverão ser 

sempre indicados no próprio orçamento, permitindo ao beneficiário uma correta avaliação de todos 

os impactos financeiros em que incorre, em função da opção de provisão que escolher (ex.: circuito 

fornecido pela MEO, provisão com meios próprios, recurso a outro fornecedor grossista). 

 

Alterações de procedimentos de instalação 

Embora a Oni não tenha apresentado propostas sobre os aspetos a que se referem as deliberações 

D10 a D12, estas constituem melhorias importantes face à situação atual, pelo que colhem a nossa 

concordância. 

 

Pendências de cliente no fornecimento de circuitos 

A deliberação D13 acolhe na totalidade uma proposta da Oni, pelo que manifestamos a nossa total 

concordância. 

 

2.4. Reparação de avarias 

Avarias indevidas 

As deliberações D14 a D17 acolhem totalmente várias propostas feitas pela Oni sobre o tema das 

avarias indevidas, pelo que manifestamos a nossa total concordância. 
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Pré-aviso da MEO aos beneficiários relativamente a intervenções programadas 

A deliberação D18 acolhe na totalidade uma proposta da Oni, pelo que manifestamos a nossa total 

concordância. 

 

Fecho de avarias nos sistemas da MEO 

A deliberação D19 acolhe na totalidade uma proposta da Oni, pelo que manifestamos a nossa total 

concordância. 

 

Desencontros entre técnicos nas IC 

A deliberação D20 acolhe uma proposta da Oni relativa a penalidades a aplicar em caso de 

desencontro de técnicos da MEO e do beneficiário, pelo que manifestamos a nossa concordância. 

 

2.5. Parâmetros de Qualidade de Serviço (PQS) 

Redução dos prazos de instalação de circuitos (PQS1) 

Apesar de não ter sido acolhida globalmente a proposta da Oni de redução dos prazos de instalação 

de circuitos, consideramos positiva a redução do prazo de instalação de circuitos do Tipo 2 da ORCA 

e da ORCE para 100% das ocorrências para 60 dias, como prevista na deliberação D21. 

 

Revisão dos prazos de reparação de avarias (PQS2) e dos níveis de ocorrência 

Apesar de não ter sido acolhida globalmente a proposta da Oni de redução dos prazos de reparação 

de avarias, consideramos positiva a deliberação D22, ao definir em 48 horas o objetivo do prazo de 

reparação de avarias para 100% das ocorrências. 

 

Disponibilidade 

Consideramos como positiva a deliberação D23, pois acolhe parcialmente uma proposta da Oni de 

melhoria dos níveis de disponibilidade dos circuitos. 

 

Aplicabilidade das compensações por incumprimento 

A deliberação D24 é muito positiva, pois estende à ORCA e ORCE as regras de pagamento de 

penalidades já em vigor nas restantes ofertas de referência. Efetivamente, não havia justificação 

para que tal não fosse feito. 
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2.5. Procedimentos de resolução de conflitos sobre faturação 

Consideramos muito positivas as deliberações D25 a D27, pois clarificam os procedimentos de 

resolução de conflitos de faturação. 

 

2.6. Preços 

Como mencionámos na secção inicial deste documento, atualmente o aspeto mais crítico da ORCA e 

da ORCE são os seus preços. Com efeito, existem outros operadores grossistas que, quando 

presentes nas mesmas áreas em que a MEO oferece circuitos regulados, apresentam preços mais 

baixos. Não se percebe como é isto possível, já que a rede da MEO, pela sua dimensão, deveria ter 

economias de escala que lhe permitiriam oferecer melhores preços do que operadores mais 

pequenos.  

No entanto, como é referido no SPD, o sistema de contabilidade analítica da MEO produz margens 

globalmente negativas para os produtos grossistas ORCA e ORCE. 

 

 [Início de Informação Confidencial] 
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[Fim de Informação Confidencial] 

 

3. Comentários à oferta de conectividade Ethernet 

A oferta de conectividade Ethernet, que foi introduzida na última versão da ORCE pela MEO, na 

sequência da decisão da ANACOM sobre a análise do Mercado 4, reflete grande parte dos requisitos 

técnicos apresentados à MEO pela Oni e que foram objeto de discussão entre as duas empresas 

previamente à publicação daquela oferta.  

Em termos de arquitetura técnica, o aspeto mais importante que gostaríamos de ver melhorado 

seria a existência de dois pontos de agregação a nível nacional, em Lisboa e Porto, já que tal traria 

vantagens técnicas e de custo. 

Aliás, até para o fornecimento de circuitos dedicados Ethernet consideramos que devia rever-se a 

ORCE no sentido de prever a mesma arquitetura de agregação, com pontos de agregação nacionais, 

regionais e locais, em vez de se manter a arquitetura de circuitos ponto-a-ponto tradicional. 

De resto, tal como para os circuitos ponto-a-ponto, o principal problema da oferta de conetividade 

Ethernet está na sua falta de competitividade em termos de preços. Com efeito, uma análise 

comparativa de preços que fizemos após publicação da oferta, considerando apenas os valores das 

mensalidades para acessos de 10 Mbit/s e 100 Mbit/s no downstream, abrangendo todas as centrais 

MEO onde a ORCE está disponível, permitiu-nos constatar o seguinte: 

 em zonas urbanas a oferta de conetividade não apresenta vantagens face aos circuitos 

ponto-a-ponto ORCE 

 em zonas rurais a oferta de conetividade é vantajosa face a circuitos ponto-a-ponto ORCE  

mas perde competitividade onde existam outros operadores com ofertas Ethernet bitstream 

Note-se que para muitos clientes é adequado um acesso assimétrico e/ou com contenção, como os 

disponíveis na oferta de conetividade, em vez de circuitos ponto-a-ponto com capacidade dedicada 

e sem contenção. No entanto, o nível de preços a que a oferta de conetividade foi estabelecida não 

a torna economicamente atraente, em termos gerais, face aos circuitos ponto-a-ponto e/ou a outras 

ofertas do mesmo tipo disponibilizadas por operadores mais pequenos e com cobertura regional. 

Caso não se proceda a uma revisão em baixa destes preços, a oferta de conetividade não permitirá 

ultrapassar efetivamente os constrangimentos competitivos identificados na análise do Mercado 4 e 

que levaram à imposição, pela ANACOM, da disponibilização dessa oferta pela MEO. 

 

4. Conclusão 

A NOWO e a Oni consideram globalmente positivo o SPD agora em consulta pública, já que muitas 

das propostas apresentadas pela Oni em 2014, com vista à melhoria da ORCA e da ORCE, foram total 

ou parcialmente acolhidas. 
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Sem prejuízo das melhorias que daí se espera que resultem a nível operacional, processual e técnico, 

consideramos que atualmente a ORCA e a ORCE estão desenquadradas das práticas do mercado a 

nível de preços. A este propósito, assinalámos, na nossa exposição, situações que indiciam a 

existência de margem para redução de preços na ORCE, pelo que instamos o Regulador a proceder à 

adequada avaliação e intervenção. 

Por último, a oferta de conetividade Ethernet introduzida na ORCE, na sequência da decisão final da 

ANACOM sobre a análise do Mercado 4, deveria prever pontos de agregação nacionais e padece, ela 

também, de falta de competitividade a nível de preços, o que põe em causa a sua efetividade para 

combater os constrangimentos competitivos que levaram à sua imposição. Espera-se, em relação a 

esta matéria, uma rápida intervenção do Regulador. 

 


