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Senhor presidente, 

Assunto:  Decisão da Comissão sobre o processo PT/2017/2006: mercado 

grossista de acesso de elevada qualidade num local fixo em Portugal 

– alterações das ofertas de referência 

 

Artigo 7.º, n.º 3, da Diretiva 2002/21/CE: Ausência de comentários 

1. PROCEDIMENTO 

Em 1 de setembro de 2017, a Comissão registou uma notificação do regulador nacional 

português, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
1
, referente ao mercado 

grossista de acesso de elevada qualidade num local fixo
2
 em Portugal. 

O processo de consulta nacional
3
 decorreu de 27 de março de 2017 a 4 de maio de 2017. 

                                                 
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 2007/879/CE da Comissão, de 17 de dezembro de 

2007, 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 sobre os mercados relevantes), JO L 344 de 28.12.2007, 

p. 65. 

3
 Em conformidade com o artigo 6.° da Diretiva-Quadro. 
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Em 12 de setembro de 2017, foi enviado à ANACOM um pedido de informações
4
; a 

resposta deu entrada em 15 de setembro de 2017. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE MEDIDA 

2.1. Contexto 

O mercado grossista de acesso de elevada qualidade num local fixo em Portugal foi 

já notificado e avaliado pela Comissão no âmbito dos processos PT/2016/1890-

1891
5
. 

Linhas alugadas 

A ANACOM propôs a identificação de quatro mercados grossistas de acesso de 

elevada qualidade num local fixo em Portugal, segmentando, em primeiro lugar, o 

mercado nas áreas concorrencial (C) e não concorrencial (NC) e, seguidamente, 

dividindo cada submercado nos mercados de produtos de baixo débito (velocidades 

até 24 Mbps) e de alto débito (velocidades superiores a 24 Mbps). Em concreto, 

para poder ser considerada área C, uma freguesia, tem de respeitar simultaneamente 

os seguintes critérios: i) Para além da rede MEO, deve haver, pelo menos, duas 

redes de dois operadores alternativos diferentes (com pelo menos 50 % de cobertura 

da unidade geográfica em questão); ii) Deve haver, pelo menos, dois operadores 

alternativos com acessos instalados ou fornecidos; iii) A quota de mercado da MEO 

deve ser inferior a 50 %. 

A ANACOM designou a MEO como dispondo de PMS no mercado grossista de 

acesso de elevada qualidade em ambos os segmentos (baixo e alto débito), 

fornecidos em áreas NC.  

No que diz respeito às obrigações impostas, a ANACOM fez a distinção entre as 

áreas NC, onde os dois primeiros critérios foram cumpridos ou onde a quota de 

mercado da MEO era inferior a 50 %, mas onde só havia um operador alternativo a 

fornecer acesso (áreas ANC), e as áreas onde não foram cumpridos os três critérios 

(áreas NC). Nesta conformidade, a ANACOM propôs a manutenção do seguinte 

conjunto de medidas nas áreas NC e ANC: i) Acessibilidade; ii) Transparência; 

iii) Não discriminação; iv) Separação contabilística. No que respeita ao controlo de 

preços, a ANACOM propôs impor, nas áreas NC, um controlo de preços sob a 

forma de orientação para os custos e de contabilização dos custos e, nas áreas ANC, 

impor à MEO uma obrigação de controlo de preços menos rigoroso sob a forma de 

um teste de compressão de margens. 

Segmentos de trânsito 

A ANACOM estabeleceu uma distinção entre o mercado grossista dos segmentos de 

trânsito de circuitos alugados no Continente e o mercado grossista de segmentos de 

trânsito Continente-Açores-Madeira (CAM) e interilhas e cabos submarinos 

internacionais. 

                                                 
4 

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

5
 COM(2016) 5063 final. 
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No que diz respeito ao mercado grossista de segmentos de trânsito de circuitos 

alugados no Continente, a ANACOM identificou um mercado de rotas competitivas 

e um mercado de rotas não competitivas. Neste último, a ANACOM propôs 

considerar a MEO como detentora de PMS e impor um conjunto de medidas 

abrangente: i) Acessibilidade; ii) Transparência, incluindo propostas de referência; 

iii) Não discriminação; iv) Separação contabilística; v) Controlo de preços sob a 

forma de orientação para os custos e de contabilização dos custos. 

No que diz respeito ao mercado grossista de segmentos de trânsito CAM e interilhas 

e de acesso aos cabos submarinos internacionais, a ANACOM identificou o 

mercado geográfico dos circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais na 

ECS
6
 da MEO em Carcavelos e dos circuitos de acesso aos cabos submarinos 

internacionais na ECS da MEO em Sesimbra
7
. A ANACOM designou a MEO como 

dispondo de PMS nos seguintes mercados: i) Mercado grossista dos circuitos CAM 

e interilhas; ii) Mercado dos circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais 

na ECS da MEO em Carcavelos; iii) Mercado dos circuitos de acesso aos cabos 

submarinos internacionais na ECS da MEO em Sesimbra. Em resultado, a 

ANACOM propôs impor à MEO um conjunto de medidas abrangente: i) Obrigações 

de acesso e utilização de recursos de rede específicos
8
; ii) Transparência, incluindo 

propostas de referência; iii) Não discriminação; iv) Separação contabilística; 

v) Controlo de preços sob a forma de orientação para os custos e de contabilização 

dos custos
9
. 

2.2. Projeto de medida notificado por formulário abreviado 

No atual projeto de medida, a ANACOM propõe alterar e definir mais pormenores 

relativos às propostas de referência da MEO para circuitos alugados e linhas 

Ethernet, em especial no tocante ao acordo de nível de serviço (SLA) e à garantia de 

nível de serviço (GNS). As alterações propostas dizem respeito às condições 

contratuais sobre: i) informações relacionadas com a zona geográfica coberta por 

centrais locais da MEO; ii) instalação e entrega; iii) reparação de avarias; 

iv) parâmetros de qualidade do serviço; v) procedimentos de resolução de litígios 

relativos à faturação; vi) limitação da responsabilidade por danos diretos. Além 

disso, a ANACOM propõe exigir que a MEO inclua no seu sistema de 

contabilização dos custos uma declaração separada de rendimentos relativos aos 

canais de transporte de retorno das linhas Ethernet. 

                                                 
6
  Estações de cabos submarinos. 

7
  Os «circuitos de acesso aos cabos submarinos internacionais» permitem o acesso (grossista) à 

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

terra. Estes circuitos servem o tráfego ou a capacidade para vários continentes e são propriedade de 

consórcios internacionais ou, nalguns casos, de uma única entidade privada.  

8
  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 canais de transporte de retorno. 

9
  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 

foi o resultado de uma decisão provisória adotada pela ANACOM. 
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3. AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS 

Tendo examinado as notificações, a Comissão não tem observações a fazer
10

. 

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

de medida, devendo, caso o faça, comunicá-lo à Comissão. 

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

eventualmente possa vir a tomar sobre outros projetos de medidas notificados. 

Em conformidade com o ponto 15 da Recomendação 2008/850/CE
11

, a Comissão 

publicará o presente documento no seu sítio na internet. A Comissão não considera 

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

informe a Comissão
12

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

se considera que, em conformidade com as regras da UE e as regras nacionais em matéria 

de sigilo comercial, o presente documento contém informações confidenciais que deseje 

serem suprimidas antes da publicação
13

. Esse pedido deve ser devidamente 

fundamentado. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela Comissão, 

Roberto Viola 

Diretor-Geral 

                                                 
10 

Em conformidade com o artigo 5.º, n.º 3, da Diretiva-Quadro. 

11
 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. 

12
 O pedido deve ser enviado por correio eletrónico para CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu ou por fax 

para +32 2 298 87 82. 

13
 A Comissão pode informar o público dos resultados da sua avaliação antes do final daquele prazo de 

três dias. 
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