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grossista de acesso de elevada qualidade num local fixo em Portugal 

 

Decisão da Comissão relativa ao processo PT/2016/1891: mercado 

grossista de segmentos de trânsito de circuitos alugados em Portugal 

 

Observações nos termos do artigo 7.º, n.º 3, da Diretiva 2002/21/CE 

1. PROCEDIMENTO 

Em 1 de julho de 2016, a Comissão registou uma notificação da autoridade reguladora 

nacional portuguesa, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
1
, relativa ao 

mercado grossista do acesso de elevada qualidade num local fixo
2
 e ao mercado grossista 

de segmentos de trânsito de circuitos alugados
3
, ambos em Portugal. 

                                                 
1
 Em conformidade com o artigo 7.º da Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

7 de março de 2002, relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas (Diretiva-Quadro) (JO L 108 de 24.4.2002, p. 33), com a redação que lhe foi 

dada pela Diretiva 2009/140/CE (JO L 337 de 18.12.2009, p. 37) e pelo Regulamento (CE) 

n.º 544/2009 (JO L 167 de 29.6.2009, p. 12). 

2
 Correspondente ao mercado 4 da Recomendação 2014/710/UE da Comissão, de 9 de outubro de 2014, 

relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulamentação ex ante em conformidade com a Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas (Recomendação «mercados relevantes»), JO L 295 de 11.10.2014, p. 79.  

3
  Correspondente ao mercado 14 da Recomendação 2003/311/CE da Comissão, de 11 de fevereiro de 
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O processo de consulta nacional
4
 decorreu de 10 de março a 15 de abril de 2016. 

Em 13 de julho de 2016, foi enviado à ANACOM um pedido de informações
5
 e a 

resposta foi recebida em 18 de julho de 2016. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE MEDIDA 

2.1. Contexto 

A segunda análise do mercado retalhista de circuitos alugados e dos mercados 

grossistas de segmentos terminais e segmentos de trânsito de circuitos alugados foi 

notificada à Comissão, que procedeu à sua avaliação no âmbito do processo 

PT/2010/1119
6
.  

A ANACOM propôs a definição de um mercado nacional de segmentos terminais e 

a identificação de dois mercados geográficos distintos de segmentos de trânsito de 

circuitos alugados: o mercado das rotas competitivas e o mercado das rotas não 

competitivas. O primeiro mercado («rotas C») representa as rotas que ligam 110 

centrais locais, enquanto o segundo mercado («rotas NC») corresponde às restantes 

rotas que ligam mais de 1500 centrais locais (que incluem as rotas ultramarinas, ou 

seja, circuitos Continente-Açores-Madeira (CAM) e o serviço de backhaul).  

A ANACOM efetuou o teste dos três critérios e concluiu que, no mercado retalhista 

para o conjunto mínimo de circuitos alugados não é necessária regulamentação 

ex ante. No que diz respeito ao mercado grossista de segmentos de trânsito de 

circuitos alugados, o teste dos três critérios foi cumprido pelas rotas NC, ao passo 

que o mercado grossista de segmentos de trânsito correspondente às rotas C, a 

ANACOM não encontrou barreiras elevadas e não transitórias à entrada no 

mercado. 

A ANACOM designou o Grupo PT como dispondo de PMS nos mercados 

grossistas de segmentos terminais e de trânsito de circuitos alugados nas rotas NC e 

impôs-lhe as seguintes obrigações: (i) Acessibilidade, (ii) Não-discriminação, (iii) 

Transparência, (iv) Preços controlados e contabilidade com base nos custos, e (v) 

Separação contabilística. Os preços dos circuitos tradicionais foram orientados para 

os custos; os preços dos circuitos Ethernet foram fixados de acordo com uma 

metodologia de «retalho-menos». A Comissão apresentou observações sobre a 

necessidade de acompanhar a evolução da concorrência no mercado de segmentos 

de trânsito de circuitos alugados. 

                                                                                                                                                 
2003, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulamentação ex ante em conformidade com a Diretiva-Quadro, JO L 114, de 

8.5.2003, p. 45. Este mercado foi retirado da lista de mercados relevantes suscetíveis de justificar 

regulamentação ex ante, constantes da atual recomendação relativa aos mercados relevantes. 

4
 Em conformidade com o artigo 6.° da Diretiva-Quadro. 

5
 Em conformidade com o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva-Quadro. 

6
     C(2010) 6383. 
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2.2. Definição de mercado 

2.2.1. Mercado grossista de acesso de elevada qualidade num local fixo  

A ANACOM define um mercado grossista que inclui todos os acessos de elevada 

qualidade
7
 com garantia de qualidade do serviço (QS), independentemente da 

simetria e da contenção
8
, bem como da tecnologia

9
. 

No entanto, a ANACOM nota que, embora se observe uma migração/substituição 

do baixo débito para débitos superiores, continua a existir um volume substancial do 

primeiro, especificamente para serviços de apoio com menor exigência de largura de 

banda
10

. Por conseguinte, a ANACOM concluiu que existe ainda uma segmentação 

entre o mercado do acesso de baixo débito (≤ 24 Mb/s), sobretudo por cobre, e o 

mercado do acesso de alto débito (> 24 Mb/s), sobretudo por fibra. 

No que se refere à definição geográfica dos mercados, a ANACOM salienta que, 

não obstante o desenvolvimento significativo de infraestruturas alternativas, as 

condições de concorrência não são homogéneas em todo o território português: 

existem várias infraestruturas em concorrência em determinadas áreas, 

principalmente nas zonas urbanas, ao passo que noutras existe apenas uma rede
11

. 

Por conseguinte, a ANACOM explorou a possibilidade de uma segmentação 

geográfica dos dois mercados de produtos. Em especial, a ANACOM propõe a 

utilização das freguesias
12

 como unidades geográficas para a análise dos mercados 

geográficos e propõe a definição de um conjunto de critérios para avaliar as 

diferenças nas condições de concorrência entre freguesias em que existe um nível de 

                                                 
7
  As tecnologias de radiocomunicações estão incluídas no mercado.  

8
  Os serviços de acesso de elevada qualidade têm sido tradicionalmente fornecidos através de circuitos 

alugados, em especial para garantir uma capacidade dedicada e simétrica; No entanto, mais 

recentemente, as ligações de banda larga com QS garantida (por exemplo, ligações Ethernet em GPON 

ou redes de cabo) foram consideradas equivalentes.  

9
   Os circuitos analógicos não são incluídos na definição do mercado, uma vez que são produtos 

tecnologicamente obsoletos e o respetivo volume está claramente a diminuir (apenas seis continuam 

ativos). 

10
   Nos acessos de baixo débito, é essencialmente utilizada a oferta grossista da MEO, enquanto o alto 

débito é fornecido em maior escala por operadores alternativos que utilizam a sua própria 

infraestrutura de fibra ótica. 

11
  A MEO, o operador histórico, já tem uma cobertura significativa de fibra ótica nas redes de acesso, 

com mais de dois milhões de habitações (não incluindo as ligadas à Fibroglobal e à DSTelecom, a que 

a MEO tem ou poderia ter acesso) e dispõe de uma rede de cobre com cobertura nacional. A Vodafone 

está a desenvolver a sua infraestrutura de fibra ótica, completada por acordos de partilha de redes de 

fibra ótica com a MEO, e tem atualmente acesso à rede da DSTelecom no Norte, Alentejo e Algarve. 

A NOS tem uma rede de acesso por cabo com uma cobertura de mais de 3 milhões de habitações, 

completada por uma rede de fibra ótica GPON, com uma cobertura de mais de […] habitações. A 

Apax tem uma rede de acesso por cabo que abrange cerca de […] habitações. Operadores como a REN 

Telecom, a IP Telecom e a EMACOM fornecem outros operadores no mercado de acesso de elevada 

qualidade, embora em pequena escala. Além disso, a DSTelecom e a Fibroglobal disponibilizam RNG 

Rurais acessíveis a qualquer operador em 139 concelhos a nível nacional, com uma cobertura de quase 

400 mil habitações. No entanto, essas redes são sobretudo utilizadas para a prestação de serviços de 

mercado de massas.  

12
   Existem atualmente 3 092 freguesias em Portugal. 
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concorrência sustentável (áreas C) e freguesias em que não existe um nível 

suficiente de concorrência (áreas NC) para os mercados dos produtos de alto e baixo 

débito. Em especial, para que uma freguesia seja considerada uma área C, tem de 

respeitar simultaneamente os seguintes critérios: (i) Devem existir, pelo menos, duas 

redes de operadores alternativos diferentes, para além da rede MEO; (ii) Devem 

existir, pelo menos, dois operadores alternativos com acessos instalados/fornecidos; 

e (iii) A quota de mercado da MEO deve ser inferior a 50 %. 

Quanto ao primeiro subcritério, segundo a ANACOM, a presença de duas redes de 

operadores alternativos numa dada zona geográfica identifica as áreas em que as 

barreiras à entrada no mercado são reduzidas. Além disso, a ANACOM considera 

que uma rede está presente em determinada freguesia quando atinge pelo menos 

50 % de cobertura
13

 da unidade geográfica em questão, quer através de rede de cabo 

ou de fibra quer da OLL
14

.  

Em consequência, a ANACOM propõe-se identificar quatro mercados grossistas de 

acesso de elevada qualidade num local fixo em Portugal: 

— Mercado grossista de acesso de elevada qualidade com baixo débito (até 24 

Mbps) num local fixo em áreas C
15

; 

— Mercado grossista de acesso de elevada qualidade com baixo débito (até 24 

Mbps) num local fixo em áreas NC
16

;  

— Mercado grossista de acesso de elevada qualidade com alto débito (superior a 24 

Mbps) num local fixo em áreas C
17

; 

— Mercado grossista de acesso de elevada qualidade com alto débito (superior a 24 

Mbps) num local fixo em áreas NC
18

; 

A ANACOM considera que não existem barreiras à entrada e à expansão nos 

mercados de acesso de elevada qualidade, quer de baixo quer de alto débito, num 

local fixo em áreas C. Assim, a ANACOM considera estes mercados competitivos 

e, por conseguinte, não sujeitos a regulamentação ex ante. No que diz respeito aos 

                                                 
13

  A cobertura é calculada em termos de habitações.  

14
   Quanto ao mercado de acesso de elevado débito, como a OLL não permite acesso de elevada qualidade 

a débitos mais elevados (> 24 Mb/s), são tidos em conta os pontos de presença (POP) ligados com 

fibra, sem que neste caso específico seja necessário um mínimo de 50 % de cobertura geográfica, 

tendo em conta que os POP permitem responder à procura de acesso de débito (muito) elevado. No 

entanto, é sempre necessária outra rede (exceto de cobre) com 50 % de cobertura.   

15
   O número de áreas C do mercado de baixo débito é de 48 (10 % do número total de freguesias). A 

quota de mercado média da MEO nestas freguesias é de 42,4 %. 

16
  O número de áreas NC do mercado de baixo débito é de 3 044 (90 % do número total de freguesias). A 

quota de mercado média da MEO nestas freguesias é de 72,5 %.  

17
  O número de áreas C do mercado de alto débito é de 64 (9,2 % do número total de freguesias). A quota 

de mercado média da MEO nestas freguesias é de 42,2 %. 

18
  O número de áreas NC do mercado de alto débito é de 3 028 (90,8 % do número total de freguesias). A 

quota de mercado média da MEO nestas freguesias é de 72,1 %.  
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mercados grossistas de acesso de elevada qualidade, quer de baixo quer de alto 

débito, num local fixo em áreas NC, a ANACOM conclui que estes mercados não 

podem ser considerados competitivos no período abrangido pela análise do 

mercado, por causa da elevada e persistente quota de mercado da MEO e das 

barreiras à entrada associadas à extensão da rede nessas áreas e à integração vertical 

do operador histórico. 

2.2.2. Mercado grossista dos segmentos de trânsito de circuitos alugados 

no Continente 

A ANACOM observa que, desde a última análise de mercado, vários operadores 

alternativos continuaram a alargar as suas redes de transporte, especialmente nas 

zonas mais densas (em termos de população e de atividade económica) como as 

áreas metropolitanas e as áreas urbanas costeiras, mas também entre outras zonas 

urbanas importantes do território
19

. 

No entanto, a ANACOM observa que continuam a existir diferenças substanciais no 

que respeita à cobertura de rede e à dinâmica concorrencial nas rotas em que estas 

infraestruturas próprias são relativamente escassas, isto é, na maioria dos segmentos 

de trânsito entre regiões mais remotas e/ou regiões com baixa densidade de 

população e empresas. Por conseguinte, a ANACOM confirmou a necessidade de 

avaliar os limites geográficos deste mercado.  

A ANACOM confirmou as centrais locais da MEO como unidade geográfica 

relevante
20

 e avalia as diferenças nas condições de concorrência entre os segmentos 

de trânsito onde existe um nível de concorrência sustentável (rotas C) e os 

segmentos de trânsito em que não existe um nível suficiente de concorrência (rotas 

NC). A ANACOM define os seguintes mercados de circuitos alugados de trânsito: 

— Rotas C
21

: segmentos de trânsito (rotas) entre centrais locais da MEO em que 

existem, pelo menos, dois operadores alternativos (coinstalados ou na área coberta 

pela central com pontos de presença próprios nessa área). 

 — Rotas NC
22

: segmentos de trânsito (rotas) entre centrais locais da MEO, 

incluindo todas as rotas em que pelo menos uma das centrais locais que constitui o 

ponto extremo não pertença ao conjunto das 404 centrais acima definidas
23

.  

                                                 
19

  A Vodafone desenvolveu uma rede de fibra ótica que já cobre […]% da sua rede móvel (BTS), embora 

parcialmente ligada por via hertziana. A rede de transporte da NOS, também maioritariamente em 

fibra, já dispõe de uma elevada capilaridade, mas não com a extensão da rede de transporte da MEO. 

Existem outras redes de transporte, como a da ONI, que segue as principais autoestradas do país e que, 

no final de 2013, contava com […] quilómetros de fibra escura. Operadores como a REN Telecom, a 

IP Telecom e a EMACOM dispõem de uma infraestrutura e rede de transporte em fibra, que fornecem 

a outros operadores. 

20
   A MEO dispõe de 1 853 centrais. 

21
  404 centrais, cujas áreas correspondem a 60 % das habitações. Em 207 rotas C existem mais de dois 

POP de operadores alternativos. 

22
   Correspondente a 40 % das habitações. 

23
   Nas áreas de cerca de 1 100 centrais (cerca de 76 % das áreas ligadas por rotas NC) não existem POP 

de qualquer operador alternativo. 
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A ANACOM efetuou um teste dos três critérios a estes mercados e conclui que não 

existem barreiras à entrada e à expansão no mercado grossista de segmentos de 

trânsito nas rotas C. Assim, a ANACOM declara que este mercado é competitivo, 

deixando por conseguinte de estar sujeito a regulamentação ex ante.  

No que diz respeito às rotas NC, a ANACOM concluiu que este mercado preenche 

os três critérios, uma vez que continua a haver barreiras à entrada associadas ao 

alcance da rede da MEO e à integração vertical do operador histórico, que resultam 

numa quota de mercado elevada e persistente. A ANACOM conclui que este 

mercado não pode ser considerado competitivo no período abrangido por esta 

análise do mercado e considera que o direito da concorrência não é suficiente para 

dar resposta às deficiências de mercado observadas, propondo-se, por conseguinte, 

continuar a regulamentá-lo. 

2.2.3. Mercado dos circuitos CAM e interilhas e dos cabos submarinos 

internacionais. 

Atualmente, as ligações entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira (circuitos CAM) são asseguradas por cabos submarinos da MEO. A MEO, 

e mais recentemente a Fibroglobal, também instalaram cabos submarinos entre as 

ilhas de cada uma destas duas regiões (circuitos interilhas).   

Na análise de mercado anterior, os circuitos CAM e interilhas foram incluídos na 

rota NC do mercado de segmentos de trânsito. No entanto, a ANACOM sublinha 

que estes segmentos de trânsito estão sujeitos a diferentes condições de 

concorrência relativamente aos segmentos de trânsito do Continente. Segundo a 

ANACOM, pelo menos durante o período abrangido pela análise do mercado, uma 

eventual extensão da rede de transporte de operadores alternativos nestas rotas não é 

técnica e economicamente viável, dado que a distância e o oceano, bem como o 

número limitado de habitações ligadas, constituem fortes obstáculos a essa extensão. 

A ANACOM conclui, por conseguinte, que os circuitos CAM e interilhas devem ser 

considerados mercados geográficos distintos.  

Tendo em conta o exposto, a ANACOM define um mercado geográfico único para 

os segmentos de trânsito CAM e interilhas.  

Além disso, a ANACOM considera que os mercados de circuitos de acesso aos 

cabos submarinos internacionais
24

, dada a sua especificidade, são uma parte distinta 

dos segmentos de trânsito e, por conseguinte, propõe a definição de três mercados 

geográficos específicos a este respeito: 

— Circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais na ECS da MEO de 

Carcavelos; 

— Circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais na ECS da MEO de 

Sesimbra; 

                                                 
24

  Os «circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais» permitem o acesso (grossista) à 

capacidade dos cabos submarinos nas estações de cabo submarino (ECS) da MEO, localizadas em 

terra. Estes circuitos servem o tráfego/capacidade para diferentes continentes e são propriedade de 

consórcios internacionais ou, nalguns casos, de uma única entidade privada. A MEO e a TATA fazem 

parte dos consórcios de segmentos por cabo nas respetivas ECS.  
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— Circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais na ECS da TATA do 

Seixal; 

A ANACOM efetuou um teste dos três critérios para os mercados acima referidos e 

concluiu que os dois circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais na 

ECS da MEO ainda apresentam elevadas barreiras à entrada e à expansão.  

No que se refere aos circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais na 

ECS da TATA, a ANACOM observa que, desde a última análise de mercado, a 

TATA desenvolveu a sua própria ECS (no Seixal), com uma expansão significativa 

da sua oferta
25

. Concluiu, portanto, que não existem barreiras permanentes à entrada 

e à expansão no mercado, e que esse mercado não necessita de regulamentação ex 

ante. 

 

2.3. Determinação de poder de mercado significativo 

A ANACOM tenciona designar a MEO como dispondo de PMS nos seguintes 

mercados: (i) Mercado grossista de acesso de elevada qualidade com baixo débito 

(até 24 Mbps) num local fixo em áreas NC; (ii) Mercado grossista de acesso de 

elevada qualidade com alto débito (superior a 24 Mbps) num local fixo em áreas 

NC; (iii) Mercado grossista dos segmentos de trânsito de circuitos alugados (rotas 

NC) no Continente; (iv) Mercado grossista dos circuitos CAM e interilhas; (v) 

Mercado dos circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais na ECS da 

MEO de Carcavelos; (vi) Mercado dos circuitos de acesso aos cabos submarinos 

internacionais na ECS da MEO de Sesimbra; 

Entre os principais critérios considerados pela ANACOM nas suas conclusões sobre 

a PMS contam-se: (i) A quota de mercado da MEO; (ii) A concorrência potencial; 

(iii) As barreiras à entrada no mercado e à expansão; (iv) As economias de escala e 

de âmbito; (v) O controlo da infraestrutura não replicável; (vi) A integração vertical; 

e (vii) Os contrapoderes dos compradores. 

2.4. Medidas corretivas regulamentares 

2.4.1. Mercado grossista de acesso de elevada qualidade num local fixo 

Nos mercados grossistas de acesso de elevada qualidade num local fixo, a 

ANACOM considera adequado realizar uma análise mais desagregada das áreas NC 

de alto e baixo débito. A ANACOM sublinha que, em certas freguesias, apesar de a 

MEO apresentar quotas de mercado superiores a 50 %, os primeiros dois 

subcritérios estão preenchidos, o que significa que (i) ou existem duas redes de dois 

operadores alternativos, um dos quais com, pelo menos, 50 % de cobertura e (ii) 

existem, pelo menos, dois operadores alternativos com acessos 

instalados/fornecidos. Em outras áreas NC, a MEO detém uma quota de mercado 

inferior a 50 %, mas só existe um operador alternativo que fornece acesso. A 

ANACOM considera que nestas últimas freguesias identificadas como áreas 

«ANC», não obstante o facto de continuarem sujeitas a regulamentação ex ante, a 

                                                 
25

  Atualmente, a TATA tem na sua ECS uma capacidade para os cabos submarinos que excede a 

capacidade da ECS da MEO. Além disso, a ANACOM não tem conhecimento de queixas dos 

operadores que utilizam a capacidade de cabo submarino da ECS da TATA. 
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dinâmica concorrencial indica que existe uma tendência para o aumento da 

concorrência a médio e a longo prazo.  

Neste contexto, a ANACOM propõe a manutenção do seguinte conjunto de medidas 

nas áreas NC e ANC: (i) Acessibilidade; (ii) Transparência; (iii) Não discriminação; 

e (iv) Separação contabilística. 

No que diz respeito às áreas NC, a ANACOM propõe-se impor um controlo de 

preços sob a forma de orientação para os custos e de contabilização dos custos.  

No que diz respeito às áreas ANC, a ANACOM propõe-se impor à MEO um 

controlo de preços menos rigoroso sob a forma de um teste de compressão de 

margens.  

A ANACOM pode, com base numa denúncia devidamente fundamentada ou se for 

necessário para assegurar uma concorrência efetiva, efetuar uma análise de preços 

que pode resultar, caso identifique preços excessivos, numa intervenção ex post pela 

ANACOM. 

Por último, a ANACOM tenciona abolir a obrigação atualmente imposta à MEO nas 

áreas C, decorrido um período transitório de 18 meses após a adoção do atual 

projeto de medida
26

. 

2.4.2. Mercado grossista dos segmentos de trânsito de circuitos alugados 

no Continente 

A ANACOM propõe-se impor à MEO um conjunto de medidas abrangente: (i) 

Acessibilidade; (ii) Transparência, incluindo propostas de referência; (iii) Não 

discriminação; (iv) Separação contabilística; e (v) Controlo de preços sob a forma 

de orientação para os custos e contabilização dos custos.  

Quanto às rotas C, a ANACOM tenciona suprimir a atual obrigação imposta à 

MEO, decorrido um período transitório de 12 meses após a adoção do atual projeto 

de medida. 

2.4.3. Mercado dos segmentos de trânsito de circuitos alugados CAM e 

interilhas e de acesso aos cabos submarinos internacionais.  

A ANACOM propõe-se impor à MEO um conjunto de medidas abrangente: (i) 

Obrigações de acesso e utilização de recursos de rede específicos
27

; (ii) 

Transparência, incluindo propostas de referência); (iii) Não discriminação; (iv) 

                                                 
26

  O período transitório é considerado proporcional para proteger os operadores que investiram em 

infraestruturas e redes de transportes e/ou circuitos alugados ao abrigo das propostas de referência da 

MEO e que necessitam de um período para adaptarem as suas estratégias e planos de negócios. 

27
  Além de outras obrigações, a MEO deve assegurar o aumento da capacidade dos circuitos CAM e 

interilhas, incluindo também uma capacidade até 10 Gbps. No que respeita ao acesso aos cabos 

submarinos internacionais, a MEO deve proporcionar a partilha de locais na sua ECS, bem como o 

serviço de backhaul. 
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Separação contabilística; e (v) Controlo de preços sob a forma de orientação para os 

custos e contabilização dos custos
28

. 

3. OBSERVAÇÕES 

A Comissão examinou a notificação e as informações adicionais fornecidas pela 

ANACOM e formula as seguintes observações
29

: 

Necessidade de acompanhar a evolução da concorrência nos mercados dos 

segmentos de trânsito 

A Comissão nota que a instalação de redes de fibra por operadores alternativos ou 

serviços de utilidade pública reduz as barreiras à entrada no mercado dos 

segmentos de trânsito em circuitos alugados, tal como a ANACOM também 

reconhece na análise do mercado relevante. 

As redes implantadas por operadores alternativos e serviços de utilidade pública 

estão atualmente muito concentradas nas rotas que ligam as centrais locais mais 

importantes. Nestas rotas há pelo menos dois operadores instalados ou com um 

nó/POP na área das centrais locais da MEO, pelo que correspondem às rotas de 

segmentos de trânsito identificadas pela ANACOM como competitivas (rotas 

C).  A Comissão não formula objeções relativamente à conclusão da ANACOM 

de que a infraestrutura da MEO nas rotas NC não é suficientemente duplicável. 

No entanto, tendo em conta a relevância das novas redes de fibra ótica e a 

aceitação de produtos de acesso às infraestruturas passivas, como condutas, a 

Comissão convida a ANACOM a acompanhar de perto a evolução do mercado 

em causa. Quando a ANACOM considerar que as barreiras à entrada no mercado 

dos segmentos de trânsito de circuitos alugados foram suficientemente reduzidas, 

a Comissão convida a ANACOM a reexaminar em tempo útil o mercado dos 

segmentos de trânsito, se adequado, mesmo antes do termo do período de três 

anos. 

Nos termos do artigo 7.º, n.º 7, da Diretiva-Quadro, a ANACOM pode adotar o projeto 

de medida, devendo, nesse caso, comunicá-lo à Comissão. 

A posição da Comissão sobre esta notificação específica não prejudica a posição que 

eventualmente possa tomar sobre outros projetos de medidas notificados. 

Em conformidade com o ponto 15 da Recomendação 2008/850/CE
30

, a Comissão vai 

publicar o presente documento no seu sítio Web. A Comissão não considera 

confidenciais as informações constantes do presente documento. Agradeço a V. Ex.ª que 

                                                 
28

  A MEO deve reduzir o seu preço real dos circuitos CAM tradicionais de 2 Mbps em pelo menos 66 %, 

no prazo de 30 dias a contar da aprovação da decisão final sobre esta análise de mercado. Esta decisão 

é o resultado de uma decisão provisória adotada pela ANACOM. 

29
 Em conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, da Diretiva-Quadro. 

30
 Recomendação 2008/850/CE da Comissão, de 15 de outubro de 2008, relativa às notificações, prazos e 

consultas previstos no artigo 7.º da Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas 

(JO L 301 de 12.11.2008, p. 23). 
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informe a Comissão
31

, no prazo de três dias úteis após a receção do presente ofício, se 

considerar que, em conformidade com as regras da UE e nacionais em matéria de sigilo 

comercial, o presente documento contém informações confidenciais que deseje que sejam 

suprimidas antes da publicação
32

, devendo esse pedido ser devidamente fundamentado. 

Queira aceitar, Senhora Presidente, os protestos da minha mais elevada consideração. 

Pela Comissão, 

 

Roberto Viola 

Diretor-Geral 

 

                                                 
31

 O pedido deve ser enviado por correio eletrónico para: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu ou por fax: 

+32 2 298 87 82. 

32
 A Comissão pode informar o público das conclusões da sua avaliação antes do final desse prazo de três 

dias. 
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