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1. INTRODUÇÃO 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou a 23.03.2018, o sentido provável de decisão (SPD) relativo à definição do mercado 

grossista de terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo, à avaliação 

de poder de mercado significativo (PMS) nesse mercado e à imposição, manutenção, 

alteração ou supressão de obrigações regulamentares (doravante mercado 1). Na mesma 

data, nos termos do artigo 61.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação 

(Lei das Comunicações Eletrónicas - LCE1), aprovou igualmente o envio do referido SPD 

à Autoridade da Concorrência (AdC), com vista à obtenção do parecer prévio dessa 

autoridade.  

Cumprindo com o disposto no artigo 8.º da LCE, o Conselho de Administração da ANACOM 

deliberou que o SPD supramencionado fosse submetido ao procedimento geral de consulta 

por um período de 30 dias úteis. Paralelamente, e em aplicação do previsto nos artigos 

121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, os interessados foram notificados 

para, em igual prazo de 30 dias úteis, se pronunciarem sobre o SPD no âmbito do processo 

de audiência prévia.  

Posteriormente, na sequência de pedido efetuado pela VODAFONE Portugal – 

Comunicações Pessoais, S.A., o Conselho de Administração da ANACOM prorrogou, por 

deliberação de 10.05.2018, o período de audiência prévia e de consulta pública, fixando 

um prazo adicional de 5 dias úteis para envio de contributos.  

Em paralelo com a aprovação deste SPD também foi aprovado o SPD relativo à 

especificação da obrigação de controlo de preços, que foi submetido aos mesmos 

procedimentos de consulta, pelo mesmo prazo. 

Por comunicação de 14.05.2018, a AdC emitiu o seu parecer sobre o SPD relativo ao 

mercado grossista de terminação de chamadas em redes telefónicas públicas num local 

fixo – Definição do mercado relevante, avaliação de PMS e imposição, manutenção, 

alteração ou supressão de obrigações regulamentares.  

                                                           

1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=930940. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=930940
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A ANACOM recebeu respostas das seguintes entidades, às quais se agradece os 

comentários enviados: 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

 G9 Telecom, S.A. (G9); 

 MEO – Serviços de Comunicações Multimédia, S.A. (MEO); 

 NOS Comunicações, S.A. e as suas participadas NOS Açores Comunicações, S.A. 

e NOS Madeira Comunicações, S.A. (NOS); 

 VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE). 

Todos os comentários à consulta pública e audiência prévia dos interessados foram 

recebidos dentro do prazo previsto. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos Procedimentos de Consulta da ANACOM, aprovados 

por deliberação de 12.02.20042, esta Autoridade disponibiliza no seu sítio na Internet todas 

as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação a que os respondentes 

atribuíram natureza confidencial. De acordo com a mesma alínea dos referidos 

procedimentos de consulta, o presente relatório contém uma referência às respostas 

recebidas e uma apreciação global que reflete o entendimento desta Autoridade sobre as 

mesmas. Atendendo ao carácter sintético do mesmo, tal não dispensa a consulta das 

respostas recebidas. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa ao mercado grossista de 

terminação de chamadas em redes telefónicas públicas num local fixo – Definição dos 

mercados do produto e mercados geográficos, avaliação de PMS e imposição, 

manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares. 

                                                           
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

a) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC referiu não se opor à definição dos mercados do produto e geográficos relevantes, 

nem à avaliação de PMS propostas pela ANACOM no SPD em apreço. 

Entende também como adequadas as obrigações regulamentares impostas às empresas 

com PMS, que considera contribuírem para a dinâmica concorrencial ao nível da prestação 

dos serviços retalhistas correspondentes. 

b) Respostas recebidas 

DECO 

A DECO menciona não ter elementos suficientes que lhe permita considerar como não 

adequadas as obrigações propostas pela ANACOM. Assim, refere que aceita as medidas 

propostas.  

G9 

A G9 considera que, desde a liberalização do sector, o regulador tomou medidas 

frequentemente desfasadas da rápida evolução tecnológica, o que terá impedido o 

aparecimento ou mesmo manutenção de múltiplos operadores no mercado. Como 

consequência, segundo a G9, assiste-se atualmente a um domínio de três operadores com 

ofertas globais fixas e móveis, tendo os operadores alternativos perdido espaço no 

mercado. Este operador conclui que, ao contrário do que sucede noutros mercados 

europeus, para a ANACOM é suficiente promover a existência de três operadores 

significativos. 

A G9 critica os preços de terminação fixa, referindo que são os mais baixos do mundo, por 

oposição à terminação móvel e menciona que nem todas as determinações da União 

Europeia (UE) são aplicadas pela ANACOM de forma tão diligente. 
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MEO 

A MEO efetua o enquadramento histórico do SPD, para concluir que este apresenta muitos 

elementos em comum com os anteriores SPD – SPD de 20133, SPD de 20144 e SPD de 

20165 – e remete para as suas posições sobre esses mesmos SPD. 

De seguida, reitera ser necessário caraterizar devidamente os mercados de retalho e 

refletir a dinâmica desses mercados, se não ao nível da definição da análise de mercado, 

no mínimo ao nível da avaliação de PMS e na imposição de obrigações regulamentares.  

Ademais considera que face à dinâmica dos mercados retalhistas, a ANACOM deveria 

efetuar uma “reflexão cuidada” sobre a necessidade de manter uma intervenção regulatória 

“tão pesada” no mercado em apreço.  

No contexto da imposição de obrigações menciona que não há justificação para que sobre 

si impenda um quadro regulatório diferente do imposto aos demais operadores. Neste 

âmbito, critica a obrigação de publicar uma oferta de referência de interligação (ORI).  

Tece ainda várias considerações sobre a obrigação de controlo de preços. A seu ver, a 

escolha do modelo LRIC “puro” não está devidamente justificada. A redução dos preços de 

terminação é, na sua opinião, excessiva e não assegura a conciliação dos objetivos de 

regulação – defesa dos interesses dos cidadãos, fomentar o investimento e inovação e 

promover a concorrência na oferta de redes e serviço –, mencionando ainda não aceitar 

que os preços resultem de um exercício puramente técnico. Na sua pronúncia este 

operador salienta também o posicionamento do preço de terminação proposto com os 

valores praticados noutros Estados-Membros.  

No que concerne aos preços de terminação a aplicar às chamadas originadas fora do 

Espaço Económico Europeu (EEE), a MEO salienta que a sua aplicação originará uma 

complexidade acrescida ao nível dos sistemas de faturação e gestão de tráfego e alerta 

para o impacto da medida ao nível da fraude.  

Como nota final este operador reitera a sua posição sobre a alegada falta de atuação da 

ANACOM relativamente aos preços de terminação praticados pelos restantes operadores 

                                                           
3 SPD aprovado por deliberação de 01.03.2013. 
4 SPD aprovado por deliberação de 10.07.2014. 
5 SPD aprovado por deliberação de 25.05.2016. 
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desde 2004, remetendo para as suas pronúncias ao SPD de 2013, de 2014 e de 2016. 

Salienta também os aspectos relativos ao seu entendimento sobre a obrigação de controlo 

de preços imposta aos concorrentes da MEO em 2004 e os alegados prejuízos causado à 

sua empresa por alegada omissão de atuação da ANACOM em matéria de fiscalização 

desses preços. 

NOS 

A NOS manifesta a sua concordância, em termos gerais, com o SPD. Não obstante, 

salienta as significativas assimetrias entre os preços de terminação nos diferentes países 

do EEE, facto que considera merecer uma análise particularmente cuidada por parte da 

ANACOM, a qual deve ser, a seu ver, refletida na decisão final.   

VODAFONE 

 A VODAFONE considera que a revisão do mercado de terminações fixas irá possibilitar 

uma melhoria das condições que permitem uma igualdade de tratamento entre os 

operadores, ao reduzir as assimetrias criadas por estruturas de interligação heterogéneas 

o que, em consequência, promove o level playing field entre operadores.   

Nota este operador, que a aplicação de um preço de interligação único para os níveis local 

e de trânsito simples reduz a assimetria, mas, na sua opinião, não a elimina, dado que a 

exclusão do trânsito duplo do mercado tem como consequência a existência de situações 

em que os preços de terminação fixa aplicados pela MEO não são idênticos aos dos 

restantes operadores, pelo que defende a revisão do SPD no sentido de incluir o trânsito 

duplo no mercado relevante e de lhe aplicar o preço regulado.  

No que concerne à estrutura de interligação, a VODAFONE defende que o SPD deveria 

ter promovido a sua simplificação e propõe a redução do número de pontos geográficos de 

interligação (PGI) da MEO para valores entre 4 e 10.   

Sobre a obrigação de controlo de preços este operador refere ter reservas sobre a escolha 

do sistema de custeio LRIC “puro” como referência para o cálculo do preço de terminação 

fixa e tece várias considerações sobre a aplicação de preços regulados a certos países 

fora do EEE.  
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c) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM regista a concordância, em termos gerais, da AdC, com o previsto no SPD, e 

também de dois dos operadores presentes no mercado, a NOS e a VODAFONE. Por 

oposição, releva a posição da G9 que considera as intervenções do regulador 

extemporâneas e da MEO que entende que as medidas propostas são excessivas face 

aos problemas concorrenciais. Por seu turno, a DECO manifesta não ter elementos 

suficientes para uma análise adequada. 

Em concreto, sobre as críticas da G9 é de assinalar que as questões relativas aos 

momentos de intervenção da ANACOM extravasam o âmbito do presente SPD e, não 

obstante a ANACOM tomar devida nota das mesmas, não serão aqui analisadas. 

Sobre as alegações da MEO de que a análise desenvolvida no SPD não terá considerado 

devidamente a situação, atual e prospetiva, dos mercados retalhistas, a ANACOM discorda 

veementemente dessas considerações e remete para o explanado no ponto 3.1. De igual 

modo, também as questões suscitadas pela MEO relativas à intensidade regulatória e 

sobre o estabelecimento de obrigações simétricas serão analisadas nos pontos relativos a 

essas matérias. 

No que concerne às propostas da VODAFONE sobre a terminação em trânsito duplo, a 

ANACOM, como adiante será melhor explicado, entende que não existem razões que 

justifiquem alterar a definição de mercado relevante face à constante no SPD, nem tão 

pouco considera ser justificado aplicar a esse serviço um preço regulado.  

Quanto à obrigação de controlo de preços, matéria sobre a qual incide a generalidade dos 

comentários dos prestadores, constata-se a existência de contributos sobre a escolha da 

metodologia BU LRIC “puro”6, a forma de aplicação desta metodologia, o preço proposto, 

as assimetrias de preços no EEE e a obrigação de preços para as chamadas originadas 

fora do EEE. Estes contributos serão analisados em detalhe no ponto 3.3.4. Releva-se, no 

entanto, que, pelas razões aí apresentadas, a ANACOM entende que essa obrigação deve 

ser mantida nos moldes previstos no SPD.  

No que concerne aos comentários da MEO sobre a aplicação da obrigação de controlo de 

preços imposta aos operadores concorrentes da MEO em 2004, importa recordar que 

                                                           
6 Metodologia de custeio Bottom-up Long Run Incremental Costs “puro”. 
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existe uma ação pendente em Tribunal entre a MEO e o regulador sobre esta matéria, pelo 

que não é esta a sede adequada para tecer considerações adicionais sobre o tema.  

3. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

3.1. Os serviços telefónicos prestados em local fixo 

a) Sentido provável de decisão 

“[R]econhece-se que a prestação de serviços de voz fixa é condicionada pela 

disponibilidade de alternativas de comunicação, quer as possibilitadas pelas redes móveis, 

quer as suportadas na Internet. No entanto, não é possível concluir sobre a existência de 

uma substituibilidade relevante ao nível destes serviços.” 

b) Respostas recebidas  

MEO 

A MEO considera necessário caraterizar devidamente os mercados de retalho a jusante 

previamente à definição dos mercados grossistas, referindo que tal é essencial para avaliar 

se a regulação dos mercados grossistas é adequada para os problemas concorrenciais 

concretos eventualmente detetados. Adicionalmente, assinala que tal já está presente no 

atual quadro regulatório e “(…) assumirá força de lei ao ser consagrado no novo Código 

das comunicações eletrónicas, que se encontra em fase de aprovação”, ainda que, na sua 

opinião, a ANACOM o esteja a desconsiderar, sobretudo num plano prospetivo. Em suma, 

este operador considera que a dinâmica dos mercados retalhistas não é refletida 

adequadamente nos mercados grossistas conexos e menciona que se tal não é efetuado 

ao nível da definição de mercado relevante deveria no mínimo ser relevado ao nível da 

avaliação de PMS e na imposição de obrigações regulamentares.  

Para este operador, a ANACOM desconsiderou “(…) o real impacto de várias tendências 

e evoluções que se têm vindo a manifestar nos correspondentes mercados retalhistas”. 

Neste contexto, salienta os fatores que, na sua opinião, alteraram, e continuam a alterar, o 

paradigma concorrencial nos mercados fixos retalhistas de acesso e voz, nomeadamente: 

(i) A alteração da estrutura de mercado; 
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(ii) A crescente pressão concorrencial que a telefonia móvel e os serviços OTT (over-

the-top) exercem sobre os serviços telefónicos prestados em local fixo; e 

(iii) A transformação da estrutura da oferta, com a existência de tarifários “all net”, 

massificados desde, pelo menos, 2008. 

Sobre estes aspectos realça que as suas quotas de mercado nos acessos e no tráfego 

nacional prosseguem a tendência decrescente e de aproximação às quotas de mercado 

dos restantes operadores.  

Menciona igualmente que a substituição dos serviços telefónicos fixos pelos móveis e OTT 

não é devidamente considerada pela ANACOM (“o referido fenómeno sendo identificado, 

não é devidamente ponderado”), e ainda que admitindo que tal não seja determinante para 

a definição de mercado relevante – devido à natureza assimétrica da substituibilidade –, 

considera que é um facto relevante ao nível da análise concorrencial do mercado e que 

tem “implicações inegáveis”.  

Sobre este particular menciona que a conclusão da ANACOM, de inexistência de 

substituibilidade entre os serviços fixos e móveis, fundamentada no facto de a generalidade 

dos utilizadores subscreverem em simultâneo os dois serviços, é “totalmente falaciosa” e 

ignora a verdadeira necessidade dos clientes por aqueles serviços, já que um deles é 

disponibilizado automaticamente num pacote de serviços. Salienta, a este propósito, as 

estatísticas apresentadas no SPD que reconhece que 24% dos clientes do serviço 

telefónico fixo (STF) não utilizam o serviço, e também o relatório estatístico relativo ao 4.º 

trimestre de 20177 para referir a importância dos serviços OTT.  

Contudo, no entendimento da MEO, os constrangimentos indiretos dos serviços móveis e 

OTT nos serviços fixos não se limitam aos mercados retalhistas e podem “manifestar-se 

igualmente na limitação do poder dos operadores no mercado de terminação, onde a sua 

situação de monopolista na respetiva rede não constitui condição suficiente para deterem 

PMS”. Para este operador, a substituibilidade do lado da procura nos mercados retalhistas 

pode exercer pressão sobre os preços de terminação, tornando um aumento dos preços 

não rentável, o que é explicado pelo facto do chamado poder ser alcançado por outras vias 

(móvel ou OTT) o que desvia o tráfego e se traduz em perda de receita de terminação fixa.  

                                                           
7 Que refere que “O tráfego de voz fixa em minutos caiu 11,5% devido às chamadas feitas pela Internet”. 
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Em relação à estrutura da oferta, a MEO entende que a ANACOM, apesar de reconhecer 

a sua existência, não tirou as devidas ilações da massificação dos tarifários fixo-fixo all net, 

ou seja não valorizou esse facto “(…) no contexto da resolução de uma falha de mercado 

identificada no passado, a dos efeitos de rede mediados pelo preço”. 

c) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM procedeu a uma análise cuidada e detalhada da dinâmica associada aos 

mercados retalhistas, bem como à caraterização dos mercados grossistas, reconhecendo 

a crescente importância dos serviços móveis e OTT.  

O SPD constata que o aumento das taxas de penetração dos acessos telefónicos principais 

está associado à crescente disponibilização de acessos VoIP/VOB, que de forma geral são 

integrados em pacotes de serviços, tendo inclusive destacado que aproximadamente ¼ 

dos clientes não utiliza o STF. Tal constatação reforça a conclusão, também expressa no 

SPD, de uma diminuição da importância relativa do STF face a outras alternativas de 

comunicação: “Analisando a estrutura da oferta em termos de tráfego cursado verifica-se 

uma diminuição dos volumes de tráfego originados na rede fixa (…) Esta evolução não 

será alheia ao aumento da penetração dos pacotes 4P/5P, que incluem serviços móveis 

com chamadas gratuitas para todas as redes e, ainda, à crescente penetração de novas 

formas de comunicações suportadas na Internet.” (página 7 do SPD). 

E, ao contrário do que a MEO sustenta, foi igualmente analisado o impacto destas 

alterações ao nível dos mercados grossistas, nomeadamente no contexto da definição dos 

mercados relevantes, onde se analisou a substituibilidade dos serviços considerados com 

a terminação de chamadas em redes móveis, concluindo que não integram o mesmo 

mercado relevante. Com efeito, na eventualidade de existência de substituibilidade entre 

os serviços ao nível de retalho, o que não se concede, não é possível terminar uma 

chamada originada por um cliente numa rede diferente da do número de destino (fixa ou 

móvel) não sendo possível a substituibilidade da procura a nível grossista. Isto apesar de 

um utilizador poder dispor de várias formas de contacto, incluindo o número fixo, o número 

móvel e os serviços OTT. Tal não significa que o decréscimo de procura por serviços de 

voz fixa não possa refletir em parte as repercussões que a MEO identifica, nomeadamente 

em relação à perda de alguma relevância do tráfego de terminação fixa. Todavia, não é 

possível tirar a ilação de que a pressão concorrencial exercida por outras plataformas e 

tecnologias tem impacto suficiente ao nível do contrapoder negocial dos compradores para 
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que a nível grossista deixe de existir PMS, não se excluindo por completo alguma pressão 

concorrencial exercida por esses produtos nos mercados retalhistas, o que juntamente com 

outros fatores justificou a decisão de desregulação desses mercados. Note-se, em todo o 

caso, que os mercados de terminação fixa têm características particulares e dinâmicas 

específicas que determinam a existência de PMS mesmo quando a jusante já não existem 

empresas com PMS.  

Deste modo, entende-se que o SPD não é alheio às alterações ocorridas no sector, ao 

reconhecer a evolução recente das quotas de mercado nos mercados retalhistas e a 

tendência de decréscimo pela procura de serviços de comunicações fixa. No entanto, 

apesar de tal ter impacto na procura de serviços de terminação fixa, não altera a estrutura 

da oferta e as características dos mercados grossistas de terminação fixa, que integram a 

prestação de um serviço que constitui um input fundamental, não substituível, para a oferta 

do serviço retalhista de voz, que continuam a ter uma estrutura monopolista, em que as 

negociações de preços ocorrem num ambiente de monopólios bilaterais. Estas 

características, associadas a um reduzido contrapoder negocial dos compradores do 

serviço de terminação de chamadas, são a razão pela qual se conclui que todos os 

prestadores do serviço telefónico em local fixo que prestam o serviço grossista de 

terminação em local fixo têm PMS no fornecimento de serviços de terminação na sua 

própria rede. 

Relativamente à atual inexistência de uma falha de mercado – efeitos de rede mediados 

pelo preço – por via da massificação dos tarifários em que parte do tráfego é gratuito, não 

se pode olvidar que a existência de preços de terminação orientados para os custos tem 

sido um instrumento relevante na atenuação, ou até anulação, desses efeitos de rede 

medido pelos preços. As ofertas flat-rate serão atualmente o padrão no mercado retalhista 

e, num cenário de preços de terminação mais elevados, a sua sustentabilidade poderia 

estar em causa, prejudicando o nível de concorrência no mercado e, sobretudo, os 

prestadores que mais dependem das chamadas inter-redes. Com efeito, preços de 

terminação mais elevados têm impactos financeiros significativos nas suas operações, o 

que a médio/longo prazo contribui para a deterioração a sua capacidade competitiva, com 

prejuízo para os utilizadores finais. Deste modo, entende-se que a fixação de preços de 

terminação orientados para os custos de um operador eficiente continua a ser uma medida 

essencial para assegurar um level playing field no mercado retalhista e para atenuação e/ 

ou a resolução da falha de mercado presente nesses mercados. 
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Com efeito, a fixação de preços no nível LRIC “puro” permite assegurar que todos os 

prestadores no mercado fixo possam concorrer de forma equivalente em todos os 

tipos/segmentos de clientes, independentemente do nível de tráfego off-net que geram. 

3.2. O processo de análise de mercado – Definição do mercado e análise de PMS 

a) Sentido provável de decisão 

“Na sequência da análise efetuada, considera-se que em Portugal, os mercados grossistas 

de terminação de chamadas de voz na rede telefónica pública num local fixo têm a 

dimensão correspondente à rede do prestador que disponibiliza o serviço e correspondem 

à terminação de chamadas num local fixo em cada uma das redes individuais, quando 

aplicável aos níveis de rede local e de trânsito simples, e independentemente da tecnologia 

de transporte e do interface de interligação utilizado. 

(…) 

A ANACOM considera que todos as empresas que prestam o serviço de terminação de 

chamadas vocais em redes telefónicas públicas individuais num local fixo têm PMS neste 

mercado, incluindo-se neste grupo de prestadores todos os que dispõem de recursos de 

numeração geográfica e nomádica (gama 30). 

Esta conclusão é sustentada no facto de cada prestador ter uma quota de 100%, em virtude 

da prestação do serviço de terminação de chamadas de voz em local fixo ser efetuada em 

regime de monopólio, na permanência de elevadas barreiras à entrada, na evidência de 

que os preços de terminação só diminuem em virtude de intervenção regulatória e na 

ausência de contrapoder negocial significativo por parte de outros prestadores, que limite 

a capacidade dos prestadores dos serviços telefónicos em local fixo agirem de forma 

largamente independente nestes mercados. Assim, considera-se que estes prestadores 

têm condições e incentivos para, na ausência de regulação ex-ante, atuar de forma 

largamente independente de concorrentes e clientes e praticar preços de terminação 

excessivos, aumentando as suas receitas e os custos dos concorrentes. 

Considera-se também que a prestação de serviços de comunicações telefónicas em local 

fixo (incluindo serviços de VoIP e VoIP nómada) e a detenção dos correspondentes 

recursos de numeração conferem a um prestador o poder de agir e controlar a terminação 
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de chamadas nesses números, a nível dos preços de terminação aplicados, 

independentemente do tipo de contrato que tenha com o operador de rede de suporte, e 

da prestação ser suportada em rede própria ou inteiramente ou parcialmente através da 

rede de terceiros”.  

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC refere que, nos termos do artigo 61.º da LCE, não se opõe à definição dos mercados 

do produto e geográficos relevantes, nem à avaliação de PMS, realizadas pela ANACOM 

no SPD, considerando que a metodologia adotada é genericamente adequada ao fim que 

a mesma prossegue. 

No que concerne à definição de mercado geográfico, aquela autoridade refere concordar 

com o entendimento de que a delimitação do mercado corresponde à cobertura geográfica 

de cada rede de terminação e à rede do prestador que disponibiliza o serviço. Menciona 

também que não se opõe ao entendimento de que os mercados dos serviços telefónicos 

prestados em local fixo devem integrar todo o tipo de tecnologias.  

Em particular sobre a definição de mercado relevante do produto refere não se opor à não 

inclusão da terminação em trânsito duplo no mercado de produto relevante. A este respeito 

evidencia também que a redefinição do mercado relevante está em linha com os 

comentários que a Comissão Europeia (CE) efetuou no âmbito da anterior notificação 

relativa a este mercado e é enquadrável no atual contexto de migração do tráfego de 

terminação para interligação IP.  

Salienta também a sua concordância com a não inclusão de terminação de chamadas em 

redes móveis individuais no mercado em análise, uma vez que não se conhece evidência 

empírica de um significativo grau de substituibilidade da procura entre a terminação de 

chamadas em redes móveis e em redes fixas individuais.  

No âmbito da avaliação de poder de mercado significativo, a AdC considera que existem 

preocupações concorrenciais no mercado que justificam a identificação de empresas com 

PMS. Em específico, menciona concordar que a impossibilidade de substituição do serviço 

de terminação de chamadas constitui uma barreira à entrada significativa. De igual modo, 

concorda não ser expectável que a estrutura de mercado se altere significativamente 

conduzindo a uma situação de concorrência efetiva, uma vez que não existem incentivos 
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para a redução de preço dado o princípio do chamador pagador vigente no mercado de 

terminação.  

c) Respostas recebidas  

MEO 

No que respeita à definição do mercado, a MEO menciona estar genericamente de acordo 

com as conclusões da ANACOM, referindo em particular não se opor a que os serviços de 

terminação em trânsito duplo não integrem o mercado relevante. O mesmo, sucede com a 

avaliação de PMS, ainda que este operador mencione discordar com muitas das 

considerações relativas à análise do critério da evolução do preço de terminação de 

chamadas, e saliente a necessidade de se avaliar o constrangimento indireto exercido no 

retalho por meios alternativos de comunicações, já que estes, na sua opinião, poderão 

potencialmente limitar o poder de mercado do operador na sua rede. 

A MEO remete para a posição que assumiu sobre o critério da evolução do preço de 

terminação nas respostas aos SPD de 2013, 2014 e 2016.  

Adicionalmente, este operador reitera discordar que detenha uma posição única e 

diferenciada nestes mercados [de retalho], que justifique a imposição de obrigações 

regulamentares distintas das impostas aos restantes operadores com PMS neste mercado 

e entende que a posição da ANACOM a este respeito não é juridicamente sustentável. 

Esta posição, que também assumiu no passado, é, agora, reforçada pelas condições atuais 

e prospetivas de concorrência deste mercado e dos mercados retalhistas a jusante, bem 

como pelo facto de a ANACOM considerar que os mercados retalhistas de acesso à rede 

telefónica pública e de prestação de serviços telefónicos são concorrenciais. 

Para a MEO, a posição da ANACOM sobre os mercados retalhistas assenta em factos que 

não justificam a diferenciação proposta neste mercado, dos quais destaca nomeadamente 

os seguintes:  

 “a redução significativa do nível de assimetria entre a MEO e os seus principais 

concorrentes (em volume de negócios e número de trabalhadores); 

 a evolução das quotas de mercado, em que sistematicamente a MEO tem vindo a 

perder posição num mercado em que a sua presença foi largamente maioritária; 
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 o facto de a MEO já não ser o prestador do Serviço Universal e de, em 

contrapartida, a NOS ter ficado sujeita à obrigação de presença em todo o território 

nacional; e 

 a utilização, por parte dos outros operadores, de infraestrutura própria, 

desenvolvida a nível nacional, que permite economias de escala e de gama 

significativas e uma concorrência com elevado grau de autonomia comercial”. 

Por isso, este operador considera que não foram fundamentados os quatro fatores sobre 

os quais se suporta a conclusão da ANACOM relativos à posição única e diferenciada da 

MEO nos mercados retalhistas8. 

Adicionalmente, menciona que estes fatores “contrastam” com o reconhecido pela 

ANACOM no âmbito dos mercados retalhistas de acesso e de voz.  

Assim, sobre a dimensão da operação comercial, refere também que a NOS e a 

VODAFONE beneficiam de escala nacional e internacional e operam em diversos 

mercados retalhistas e grossistas. Para a MEO, o facto de ser o maior operador de 

comunicações eletrónicas não é por si só razão suficiente para se considerar que detenha 

posição privilegiada no mercado de terminação na rede fixa. 

Já relativamente às quotas de acesso e volume de tráfego, este operador salienta a 

tendência de decréscimo da sua posição, em virtude do crescimento das quotas de 

mercado dos diversos operadores, e a importância de adotar uma visão prospetiva sobre 

o posicionamento relativo dos operadores. 

A MEO acrescenta ainda – tendo em consideração que tanto a VODAFONE como a NOS 

são detentoras de redes fixas com coberturas significativas, e também de redes móveis 

nacionais GSM/UMTS, que suportam 10,5% dos acessos STF – não compreender a 

justificação da ANACOM, suportada nas características próprias da rede, designadamente 

a sua dimensão, para sustentar a posição única ou diferenciada da MEO nos mercados. 

                                                           
8 Os quatro fatores invocados na página 41 do SPD são relativos: “(i) à dimensão da sua operação comercial, 
estando presente em vários mercados retalhistas e grossistas, (ii) ao número de acessos de que dispõe face à 
totalidade de acessos existentes no mercado, na ordem dos 45% do mercado e com uma diferença face aos 
seus concorrentes mais imediatos de perto de 10 pontos percentuais; (iii) ao volume de tráfego que termina na 
sua rede e (iv) às características próprias dessa rede, designadamente pela sua extensão face às outras redes 
concorrentes”. 
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Atendendo a estes factos, para a MEO não é possível sustentar que beneficie de uma 

posição única ou diferenciada nos mercados retalhistas, que se reflita nas obrigações que 

lhe sejam impostas. Recorda ainda que, de acordo com a LCE, para a aplicação de 

obrigações regulamentares específicas, a ANACOM deve demonstrar que as obrigações 

em causa não causam discriminação indevida relativamente a qualquer entidade, no 

entanto, não considera que seja este o caso. 

VODAFONE 

A VODAFONE entende que a decisão de excluir o nível de trânsito duplo do mercado 

relevante deverá ser revista, pelo facto de considerar que o preço de terminação desse 

nível também deverá ser regulado.   

d) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM nota a concordância expressa da AdC relativamente à definição do mercado 

relevante, nas suas dimensões de mercado de produto e geográfico, e à avaliação de PMS 

realizada. 

Salienta-se que a generalidade dos prestadores que responderam à consulta pública não 

se pronunciou ou não se opôs à definição do mercado e análise de PMS proposta pelo 

regulador, ainda que a VODAFONE discorde da exclusão do trânsito duplo do mercado 

relevante em análise. 

Quanto a esta discordância, reitera-se, conforme devidamente explicitado no SPD, para 

onde se remete, que existem no mercado serviços alternativos de trânsito que podem ser 

usados como opção face à terminação em trânsito duplo, sendo que a relevância atual da 

terminação em trânsito duplo é reduzida, antecipando que no contexto de migração para a 

interligação IP dificilmente se assistirá a um acréscimo significativo na importância deste 

serviço. Neste contexto, entende-se que existem razões e fundamentos para excluir os 

serviços de terminação em trânsito duplo da definição do mercado do produto. Acresce 

que o impacto desta definição do mercado é na prática quase inexistente face à situação 

que atualmente vigora, tendo presente que, na sequência da decisão da ANACOM de 2016 

sobre o mesmo mercado, os preços dos serviços de terminação em trânsito duplo deixaram 

de estar sujeitos a um teto tarifário, o que se manterá inalterado com a nova decisão.  
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Sobre as considerações da MEO relativas à avaliação de PMS que, na sua essência, não 

são distintas das apresentadas em anteriores pronúncias sobre SPD relativos ao mesmo 

mercado, remete-se também para a posição da ANACOM expressa nos relatórios das 

consultas públicas e audiências prévias aos SPD de 2013, SPD de 2014 e SPD de 2016. 

Sem prejuízo, registe-se a este respeito a concordância da AdC sobre a adequabilidade da 

análise efetuada pela ANACOM e o facto de nenhum dos respondentes ter contestado os 

resultados da avaliação de PMS. 

Em concreto sobre o critério da evolução do preço de terminação de chamadas, importa 

reiterar que a ANACOM considera fatual a conclusão explicitada no SPD de que “em todo 

o período considerado (e mesmo nos anos anteriores) não se registaram descidas 

voluntárias dos preços de terminação praticados, e que os mesmos se têm mantido no 

limite máximo fixado nas diferentes deliberações da ANACOM. Tal reforça a presunção de 

PMS dos prestadores presentes no mercado, para além do que decorre desses 

prestadores serem monopolistas na prestação do serviço grossista de terminação de 

chamadas nas suas próprias redes. A ausência de alterações de preços por outras vias 

que não a regulação é porventura um dos melhores indicadores de que num cenário de 

ausência de regulação (modified greenfield approach) os preços se situariam a níveis não 

concorrenciais.” 

Já no que respeita aos comentários da MEO relativamente à pressão concorrencial 

exercida por outras plataformas e tecnologias, remete-se para o explanado no ponto 3.1. 

Neste âmbito, salienta-se que não existe a nível grossista suficiente grau de 

substituibilidade dos serviços referidos face à terminação fixa que justifique integrá-los nos 

mesmos mercados. Adicionalmente, os serviços em causa não exercem impacto suficiente 

a nível do contrapoder negocial dos compradores que leve a que não exista PMS. Não 

obstante, conforme também já referido, reconhece-se que poderá existir alguma pressão 

concorrencial nos mercados retalhistas, o que contribuiu para a decisão da ANACOM de 

desregulação desses mercados.  

Em conclusão, o regulador entende que as matérias referidas foram adequadamente 

consideradas e refletidas nas conclusões. E, portanto, mantém-se que não se identificam 

na análise efetuada pressões concorrenciais presentemente, ou prospectivamente no 

prazo em que vigorará esta análise, que invalidem as definições do mercado do produto e 

do mercado geográfico efetuadas.  
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Não obstante, a ANACOM continuará a monitorizar e supervisionar o desenvolvimento dos 

serviços de comunicações potencialmente alternativos ou substitutos das comunicações 

de voz e o impacto que os mesmos têm, ou virão a ter, nos mercados regulados. Decorre 

do exposto que a evolução futura do mercado poderá resultar na necessidade de alterar 

as decisões em relação a estes mercados, mas presentemente, e também em termos 

prospetivos, não se entende que estejam reunidas as condições para haver essa mudança, 

já que se considera que não só todos os operadores são monopolistas na prestação de 

serviços de terminação, como efetivamente esse monopólio é suscetível de criar entraves 

ao desenvolvimento da concorrência, designadamente nos mercados a jusante. 

Do mesmo modo, também se considera que os constrangimentos existentes ao nível dos 

mercados retalhistas não condicionam a existência de PMS nos mercados grossistas, 

remetendo-se também para o referido no ponto 3.1., que de forma  sucinta se traduz no 

facto de a dinâmica nos mercados retalhistas não alterar a estrutura e as características 

do mercado grossista de terminação fixa, nem o facto de, atentas as quotas de mercado a 

nível grossista e o reduzido contrapoder poder negocial dos compradores, se concluir que 

todos os operadores têm PMS nesses mercados. 

Neste contexto, é ainda de salientar a posição da própria CE que também se encontra 

alinhada com este estendimento, quando refere o seguinte: “(…) it is worth noting that some 

downstream markets require more than one wholesale input (e.g. retail call markets require 

termination, origination and transit as inputs) (…) therefore, the regulation of wholesale 

input may continue to be necessary even when one of the related retail markets appears to 

be effectively competitive (…)”9. Acresce que esta situação específica também foi tida em 

consideração pelo Organismo de Reguladores Europeus de Comunicações Eletrónicas10 

(BEREC) que na sua opinião relativa à Recomendação da CE sobre mercados relevantes 

referiu que no caso do mercado das terminações, “(…) there may be a need for regulation, 

even where there is effective competition in the downstream retail markets.”11. 

                                                           

9 Cf. página 15 da Exposição de motivos da Recomendação 2014/701/CE de 09.10.2014. Disponível em 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-
relevant-product-and-service-markets. 
10 Body of European Regulators for Electronic Communications. 
11 Cf. página 14 do “BEREC’s Opinion on Commission Recommendation on relevant product and service 
markets susceptible to ex ante regulation”, de 5.06.2014. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets


 

  18 

 

No que concerne à conclusão de que a MEO detém uma posição única e diferenciada no 

mercado, é de salientar que os factos apresentados por aquela empresa, nomeadamente: 

(i) a redução da assimetria entre a dimensão da MEO e dos seus principais concorrentes; 

(ii) a aproximação das quotas de mercado destes últimos às da MEO; (iii) a existência de 

outros operadores que beneficiam de economias de escala e gama e estão presentes a 

nível nacional com infraestrutura própria e (iv) o facto de a MEO ter deixado de ser 

prestadora do serviço universal, não contradizem a posição de destaque que a MEO ainda 

detém nos mercados relevantes, demonstrando em muitos casos, a existência dessa 

mesma posição diferenciada. 

Sem prejuízo, contrariamente ao que a MEO parece alegar, há uma importante simetria na 

imposição de obrigações entre os diversos prestadores com PMS no mercado. Todos os 

prestadores estão sujeitos ao mesmo conjunto de obrigações, sendo que as obrigações 

que até 2016 eram apenas aplicadas à MEO, de separação de contas e de contabilização 

de custos, deixaram de lhe ser aplicadas, e de transparência e de não discriminação, 

passaram também a ser aplicadas aos restantes prestadores com PMS. 

Assim, há efetivamente uma aproximação entre os vários prestadores presentes no 

mercado, em termos das obrigações que lhe são impostas, e tal é adequadamente refletido 

no SPD. 

O principal fator de diferenciação relaciona-se com a determinação de disponibilização de 

uma ORI, medida que se sustenta precisamente no facto de a MEO ainda deter uma 

posição privilegiada no mercado, ainda que já não detenha PMS a nível retalhista. Esta 

obrigação, além de adequada e proporcionada, como fundamentado no SPD, não tem 

custos relevantes para a MEO. 

A este respeito, e em concreto sobre a evolução das quotas de mercado da MEO (nos 

mercados retalhistas), este operador continua a manter quotas substancialmente 

superiores às dos seus concorrentes, entre os 40% e 45%, e distanciadas dos seus mais 

diretos concorrentes em vários pontos percentuais. 

Quanto ao facto de a MEO já não ser o prestador do serviço universal de STF, serviço que 

atualmente é garantido pela NOS, a ANACOM considera que esse facto foi devidamente 

ponderado na análise de mercado, entendendo-se que o impacto da dinâmica 

concorrencial do mercado de retalho não tem necessariamente reflexo numa dinâmica 
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equivalente nos mercados grossistas de terminação de chamadas de voz. O serviço 

grossista de terminação de chamadas apresenta características próprias, já que é um dos 

inputs essenciais à prestação do serviço a nível retalhista, e em paralelo é também um dos 

menos suscetível de ser substituído, o que torna a sua regulação essencial para garantir 

um bom funcionamento dos mercados retalhistas a jusante, ainda que nestes mercados a 

situação concorrencial possa ser distinta e atualmente não suscetível de regulação ex-

ante. Note-se que apesar da inexistência de PMS nos mercados a jusante, tal não significa 

que não existam prestadores com dimensões muito distintas, destacando-se a esse 

respeito o caso da MEO. 

Ainda sobre a mesma questão, no que respeita ao desenvolvimento de infraestruturas 

próprias, a nível nacional, por parte dos operadores alternativos e à redução das 

assimetrias existentes entre estes e a MEO, é de salientar que a ANACOM reconheceu os 

movimentos de consolidação que ocorreram no mercado retalhista, e também nos 

mercados grossistas, mas ainda assim a MEO continua a ser o operador com a maior 

operação comercial e com a rede de maior dimensão nacional e com total ubiquidade, pelo 

que essa especificidade justifica um tratamento diferenciado, sem ser desproporcionado. 

Salienta-se, como referido anteriormente, que a proporção de tráfego de terminação fixa 

fornecido pela MEO continua a ser bastante relevante, o que justifica desde logo o 

tratamento distinto que é dado às obrigações associadas à interligação com esta empresa. 

Em particular, é de destacar o período de migração para a interligação IP que se encontra 

a decorrer, e que resulta de obrigações impostas no âmbito da anterior decisão sobre estes 

mercados, de 2016, especificadas com maior detalhe no âmbito da decisão sobre 

interligação IP, em janeiro deste ano, e que, decorrendo dessa decisão, têm de estar 

refletidas na ORI disponibilizada pela MEO. Note-se que apesar de o SPD não detalhar as 

obrigações que decorrem da disponibilização da interligação IP, por terem sido objeto de 

decisão distinta, ancorada na referida decisão de 2016, estas continuam a vigorar e a ORI 

constitui um instrumento fundamental para a concretização desse processo de migração. 

Aliás, neste contexto, a MEO reconheceu no âmbito da pronúncia sobre o SPD conducente 

à decisão de 2016, o papel relevante que lhe era cometido na apresentação de uma 

proposta de arquitetura de interligação IP. 

Assim, considera-se que a posição única e diferenciada da MEO nestes mercados ainda 

se verifica, pese embora tenha vindo a atenuar-se, o que tem vindo a ser refletido na quase 

eliminação da diferenciação das obrigações impostas aos operadores com PMS neste 
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mercado. Com efeito, desde a decisão de 2016 têm-se vindo a aligeirar as obrigações que 

vigoram sobre a MEO, ao mesmo tempo que houve um acréscimo das obrigações dos 

operadores alternativos. Não obstante, considera-se que a posição da MEO ainda justifica 

alguma diferenciação, e em particular no que respeita à necessidade de estar disponível 

uma ORI (a qual aliás existe desde 1999). 

Por último, no que respeita à posição única e diferenciada da MEO, importa ainda refutar 

a alegada incoerência, enunciada pela MEO, desse entendimento, com as conclusões da 

análise dos mercados retalhistas, salientando-se que a decisão relativa aos mercados 

retalhistas de 2014 também reconhecia a existência de operadores com uma presença 

muito diferenciada, ao referir que a MEO continuava a ser o operador com maior dimensão 

nesse mercado.  

3.3. Imposição de obrigações no mercado de terminação de chamadas na rede 

telefónica pública num local fixo 

a) Sentido provável de decisão 

Tendo concluído que cada prestador detinha PMS no mercado grossista de terminação de 

chamadas na sua própria rede, a ANACOM entendeu que era adequado, proporcional e 

justificado impor a essas empresas obrigações regulamentares ex-ante.  

Deste modo foram impostas as seguintes obrigações: 

 Dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso (artigo 72.º da LCE);  

 Não discriminação na oferta de acesso de interligação e na respetiva prestação da 

informação (artigo 70.º da LCE);  

 Transparência na publicação de informação (artigo 67.º da LCE);  

 Controlo de preços (artigo 74.º da LCE). 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC considera adequadas as obrigações regulamentares impostas às empresas com 

PMS nos mercados grossistas em análise, considerando que a sua imposição é relevante 
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para a dinâmica concorrencial ao nível da prestação dos serviços retalhistas 

correspondentes.  

c) Respostas recebidas  

DECO 

Esta associação entende que não dispõe de elementos que permitam não considerar como 

válidas e adequadas as medidas tomadas por esta Autoridade, pelo que refere aceitar as 

obrigações propostas pela ANACOM. 

MEO 

A MEO considera que não existe qualquer fundamentação para a imposição assimétrica 

de obrigações, nomeadamente no que respeita à transparência, não aceitando que exista 

discriminação a este nível.   

Este operador questiona ainda a necessidade de manter uma intervenção regulatória “tão 

pesada” no mercado de terminação de chamadas para a rede fixa e menciona que o 

importante é saber se o facto de cada prestador ser monopolista na terminação de 

chamadas na sua rede gera problemas ao nível retalhista. Aliás, este prestador considera 

estar convencido de que os problemas existentes no mercado são o resultado da 

manutenção de obrigações regulamentares excessivas e inadequadas que, na sua opinião, 

causam distorções no comportamento dos operadores no mercado. 

Atendendo o exposto, no seu ponto de vista, para assegurar o são funcionamento do 

mercado é suficiente o estabelecimento de obrigações simétricas que garantam a 

interligação em condições não discriminatórias em conjunto com: (i) a existência de 

pressões competitivas indiretas; (ii) a maturidade das relações de interligação entre 

operadores; (iii) a possibilidade de recurso à resolução administrativa de litígios; e (v) a 

ameaça de regulação mais intrusiva. Neste âmbito, questiona “em que medida o quadro 

conceptual e formal de análise de mercados mantém justificação num contexto em que as 

obrigações impostas devem ser fundamentalmente simétricas, como é o caso do M1”. 

Acrescenta também, a este propósito, que o projeto de código europeu das comunicações 

eletrónicas prevê um preço máximo de terminação único a aplicar pelas Autoridades 

Reguladoras Nacionais (ARN) ao nível da UE. 
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d) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM nota que apenas a MEO remeteu comentários a diversas obrigações impostas 

no mercado de terminação em análise, tendo os restantes prestadores remetido contributos 

restritos à obrigação de controlo de preços.  

A respeito das várias obrigações regulamentares ex-ante impostas, regista-se a nota de 

concordância da AdC que considera a imposição de obrigações relevante para assegurar 

a dinâmica dos mercados retalhistas, e a declaração de aceitação da DECO.  

No tocante à posição de relevo da MEO nos mercados, remete-se para o entendimento 

desta entidade explanado no ponto 3.2. Reitera-se, contudo, que, não obstante as 

assimetrias entre a MEO e os restantes operadores (principalmente a NOS e a 

VODAFONE, havendo contudo um número mais alargado de operadores com PMS neste 

mercado 1, tal como identificado no SPD) se terem vindo a atenuar, este último prestador 

continua a ter uma posição diferenciada nos mercados. Demostrativo de tal facto é a 

capilaridade da sua rede, que não tem paralelo a nível nacional, a dimensão da sua 

operação comercial, com presença significativa na prestação de serviços fixos, onde é líder 

de mercado, e noutros mercados conexos. Ademais, é o operador que maior volume de 

tráfego termina na sua rede, sendo que assume um papel muito relevante12 no processo 

de migração para a interligação IP, onde a sua ORI se constitui como um instrumento da 

maior relevância para garantir o sucesso desse processo.  

Aliás, em muitos países europeus também se verifica a imposição de obrigações 

diferenciadas, designadamente entre o operador de maior dimensão, que é 

frequentemente o operador histórico, e os demais operadores presentes no mercado, pelo 

que não é uma especificidade da regulação nacional. 

Os argumentos apresentados pela MEO para justificar a sua discordância com a conclusão 

de que detém uma posição diferenciada no mercado são, de modo geral, os mesmos que 

levam esta Autoridade a considerar que tem uma posição única. Assim, não são 

apresentados factos novos que sustentem um entendimento diferente do expresso no SPD 

relativamente a esta matéria.  

                                                           
12 Que a própria tem reconhecido. 



 

  23 

 

Quanto à proposta de implementação de um quadro regulatório menos interventivo, sendo 

essencialmente igual à apresentada no âmbito dos procedimentos de consulta que 

antecederam a decisão de 2016 sobre estes mercados, reitera-se também o entendimento 

desta Autoridade então expresso sobre esta matéria. 

Neste contexto, importa desde já repudiar a alegação da MEO de que as obrigações 

impostas são excessivas e inadequadas e são elas próprias a causar distorções nos 

comportamentos dos operadores. Sem as obrigações impostas, nas quais se inclui 

naturalmente a obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso e a obrigação 

de controlo de preços, poderiam existir entraves à terminação, por exemplo, através da 

limitação da capacidade de uma empresa iniciar a prestação de serviços, e também não 

teria certamente havido reduções dos preços de terminação, uma vez que estas nunca 

ocorreram sem ser por pressão regulatória. Como tal, não se entendem a alegações da 

MEO. 

Acresce que a proposta da MEO de implementação de uma única obrigação de interligação 

em condições não discriminatórias a todos operadores com PMS não iria permitir 

endereçar os problemas de concorrência que podem caraterizar estes mercados, 

nomeadamente ao nível do acesso e dos preços que são praticados, até porque o 

posicionamento e as estratégias dos diversos operadores presentes nos mercados de 

terminação são distintos, e, como tal, poderão gerar situações de negação do acesso, ou 

equiparadas, para além de preços de terminação excessivos com impacto negativo nos 

mercados a jusante, sendo que muito dificilmente a imposição de uma única obrigação, 

neste caso a obrigação de interligação em condições não discriminatórias, poderia 

resolver.  

Assim, a ANACOM considera necessária a imposição de diversas obrigações regulatórias 

ex-ante, incluindo obrigações de dar acesso e de controlo de preços, e neste contexto, é 

essencial que o preço praticado esteja alinhado com os custos incrementais da prestação 

do serviço por um operador eficiente, e que essa prestação seja efetuada de forma 

transparente, e não discriminatória, obrigações que, conforme já referido, são de particular 

relevância no âmbito da migração para a interligação IP. A análise efetuada também não 

permite confirmar que os eventuais constrangimentos existentes na prestação do serviço 

e as relações de interligação existentes entre os operadores sejam de molde a, por si só, 

assegurarem que não há recusas ou situações de atrasos indevidos na disponibilização do 

serviço de terminação e que os preços associados a essa prestação correspondem 
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efetivamente a preços orientados para os custos incrementais de um operador eficiente. 

Pelo contrário, a análise efetuada confirma a necessidade de manter a intervenção 

regulatória ex-ante nestes mercados, devendo ser impostas e conjugadas diversas 

obrigações regulamentares.  

Sobre o que se encontra previsto no Código europeu das comunicações eletrónicas, não 

são medidas imediatas, mas são medidas que, no que respeita aos mercados de 

terminação, só vigorarão a médio prazo e envolvem o cumprimento de um teto máximo 

fixado com base numa metodologia de custeio LRIC “puro”, ou seja, na sua essência igual 

ao determinado atualmente no âmbito da obrigação de controlo de preços que vigora em 

Portugal. Acresce que o referido código também prevê a possibilidade de as ARN poderem 

intervir, regulando os respetivos mercados, no quadro de um procedimento de análise de 

mercado, caso se justifique após ter sido eliminado o referido teto tarifário fixado pela CE. 

3.3.1. Obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso (artigo 72.º da 

LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“(..) todos os prestadores designados como tendo PMS neste mercado devem continuar a 

ser obrigados a dar resposta a todos os pedidos razoáveis de fornecimento de serviços de 

terminação de chamadas fixas na rede efetuados por outros prestadores, bem como que 

o devem fazer em condições justas e razoáveis. 

Neste contexto, entende-se que qualquer recusa de acesso por motivo de alegada 

irrazoabilidade do pedido deve ser fundamentada, no prazo de 10 dias úteis após a sua 

comunicação, junto da ANACOM e do interessado.  

(…) 

Atento o princípio da neutralidade tecnológica, e em conformidade com a definição do 

mercado do produto (ver capítulo 4.2.2), a obrigação deve abranger a interligação IP e a 

interligação TDM, dado que os problemas concorrenciais identificados no capítulo 7.1, e 

igualmente descritos neste capítulo, afetam de igual forma ambas as formas de 

interligação. 
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No atual contexto de migração para a interligação IP e no processo negocial em curso, 

assume especial relevância garantir que todos os prestadores respondam a todos os 

pedidos razoáveis de fornecimento de serviços de terminação de chamadas em local fixo 

em interligação IP. Por outro lado, é necessário assegurar que a disponibilização de 

interligação IP não pode ter como consequência a cessação imediata do acesso em 

interligação TDM, nos casos em que esta última já tenha sido acordada, designadamente 

por existirem prestadores que não estão preparados para a muito curto prazo 

enviarem/receberem a totalidade do tráfego de terminação em IP, nomeadamente por 

constrangimentos associados à sua rede, razão pela qual há também que ter em conta os 

custos envolvidos na migração.” 

b) Respostas recebidas  

MEO 

Em relação à obrigação em apreço, a MEO refere ser positivo a simetria desta obrigação 

e efetua uma consideração específica sobre a interligação IP.  

Em concreto, solicita a inclusão no texto da decisão final de uma provisão a “(…) explicitar 

que a obrigação de acesso deve estar subordinada às condições e o plano de migração já 

definidos para a interligação IP, no sentido de que a razoabilidade dos pedidos tem de ser 

vista à luz da numeração que está associada a cada uma das modalidades de interligação.” 

c) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM nota que, com exceção do comentário da MEO sobre a interligação IP, não 

foram expressos pelos prestadores comentários específicos sobre esta obrigação. 

Quanto à provisão sobre a interligação IP, que a MEO pretende que seja incluída na 

obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso, não se considera que a 

mesma seja necessária. Considerando que o processo de transição para a interligação IP 

já teve início, a migração do tráfego das interligações TDM irá ocorrer à medida que a MEO 

anuncie as gamas de numeração que forem sendo acessíveis nas interligações IP.  Os 

operadores alternativos irão acompanhar esse processo de migração, reduzindo as 

necessidades de capacidade de interligação sobre as interligações TDM. Assim, este 

impacto que a MEO antevê será minimizado decorrente de uma célere transição, pois as 

necessidades de capacidade sobre os PGI TDM serão menores. Assim, não é expectável 
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que os operadores coloquem pedidos de acesso a PGI TDM para terminação fixa se as 

gamas de numeração desses PGI já estiverem acessíveis para a interligação IP, pelo 

contrário, os operadores irão reduzir a capacidade de interligação para os PGI TDM da 

MEO.  

3.3.2. Não discriminação na oferta de acesso de interligação e na respetiva 

prestação da informação (artigo 70.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“(…) [E]ntende-se adequado que todos os prestadores com PMS nestes mercados fiquem 

sujeitos a uma obrigação de não discriminação envolvendo aspectos tarifários e outros de 

natureza técnica associados à oferta do serviço, nomeadamente em termos da forma de 

interligação, qualidade de serviço e prazos de fornecimento e reparação. 

A obrigação de não discriminação deve ser interpretada de modo a que os preços de 

terminação de chamadas de voz em local fixo devam ser idênticos independentemente da 

origem da chamada e independentemente do prestador que entrega essa chamada no 

prestador com PMS, atendendo a que o serviço prestado é o mesmo. Os preços de 

terminação devem também ser independentes dos compradores do serviço, não se 

aplicando esta obrigação às chamadas originadas fora do EEE (…). Sem prejuízo, deve 

ser garantido que o serviço é prestado de forma não discriminatória, designadamente 

quanto à qualidade de serviço. 

Releva-se ainda, a respeito desta obrigação, que a mesma não impede que o prestador do 

serviço de terminação de chamadas possa exigir aos prestadores que adquirem esse 

serviço que as chamadas de voz que lhe são entregues identifiquem de alguma forma a 

origem da chamada ou o chamador.” 

b) Respostas recebidas  

MEO 

A MEO considera que o previsto no SPD mantém os contornos atuais desta obrigação e 

não remete comentários adicionais. 
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c) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM nota que não foram expressos pelos prestadores comentários específicos 

sobre esta obrigação, pelo que se mantém o disposto no SPD. 

3.3.3. Transparência na publicação de informações incluindo propostas de 

referência (artigos 67.º a 69.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“(…) [P]ara os prestadores com PMS (exceto a MEO), esta obrigação deve continuar a ser 

materializada pela publicação no seu sítio de Internet de informação relativa à configuração 

da rede, incluindo a localização dos pontos de acesso à rede. Também devem publicar 

informação sobre a estrutura tarifária praticada relativamente aos serviços de terminação 

prestados. (…)” 

Entende-se ainda que os prestadores com PMS têm a obrigação de comunicar quaisquer 

alterações que afetem a estrutura das suas redes e que tenham implicações nos princípios 

de interligação, com uma antecedência mínima de 6 meses, de forma a permitir aos 

restantes prestadores com os quais estão interligados as necessárias adaptações nas suas 

redes. Este prazo pode ser encurtado desde que sejam consultados todos os prestadores 

com os quais se encontram interligados e estes não suscitem objeções. Tendo presente o 

prazo relativamente reduzido desta obrigação, entende-se que não se justifica manter a 

obrigação de comunicar com uma antecedência mínima de 2 meses outras alterações que 

possam ter impacto nas interligações com outros prestadores, que deixa assim de vigorar. 

Dada a posição única e diferenciada da MEO nos mercados retalhista e grossistas, 

considera-se que a obrigação de transparência a impor a esta empresa deve ser mais 

ampla e abrangente. Como tal, entende-se que a MEO deve manter a publicação e 

atualização da ORI, no respetivo sítio na Internet. Considera-se que a informação 

atualmente publicada no âmbito desta oferta grossista continua a ser relevante e 

adequada, pelo que essa publicação deverá continuar a abranger as matérias 

anteriormente definidas, bem como continuar a assinalar de forma clara as alterações 

efetuadas entre versões destas ofertas. (…) 
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A MEO deverá também manter a obrigação de publicar na Internet ou na plataforma 

Extranet já existente informação relativa à qualidade de serviço que se propõe 

disponibilizar. Para tal, deve publicar de forma agregada, os níveis de qualidade previstos 

na ORI, quer para a interligação TDM como para interligação IP. (…) 

No contexto da obrigação que já existe no âmbito da ORI, aplica-se, como aos restantes 

prestadores com PMS, a obrigação de comunicar, com uma antecedência de pelo menos 

6 meses, quaisquer alterações que afetem a estrutura da rede da MEO e que tenham 

implicações nos princípios de interligação, por forma a permitir aos prestadores a 

realização das necessárias adaptações nas suas redes. O prazo referido pode ser 

encurtado desde que sejam consultados todos os prestadores que se encontram 

interligados, e que tal não suscite objeções por parte de nenhum dos beneficiários da oferta 

de interligação.  

Importa salientar que, a obrigação de publicitar preços, configuração da rede, localização 

dos PGI e estrutura tarifária, que é aplicável a todos os prestadores com PMS, incluindo a 

MEO, abrange também a prestação do serviço de terminação de chamadas em local fixo 

independentemente de se suportar na rede fixa ou na rede móvel – homezone (…). As 

obrigações referidas são também aplicáveis independentemente do tipo de interligação, 

quer seja TDM ou IP, (…). 

(…) [C]onsidera-se que esta obrigação de publicação dos preços de terminação não se 

aplica às terminações de chamadas originadas fora do EEE.” 

b) Respostas recebidas  

MEO 

No que concerne à obrigação de publicação da ORI, a MEO refere discordar da sua 

imposição assimétrica e remete para a sua pronúncia ao SPD de 2013 e ao SPD de 2014. 

Neste contexto, reitera que nas atuais condições de mercado considera totalmente 

injustificada a imposição de obrigações assimétricas. Entende, mesmo, que a imposição 

assimétrica de obrigações constituiu uma violação do artigo 55.º da LCE, tendo como 

expectativa a revisão desta matéria na decisão final. 

A este respeito, afirma que o artigo 55.º da LCE “(…) é claro em estabelecer que a 

imposição ou manutenção de uma obrigação regulamentar só é licita quando preencha, de 
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forma cumulativa, todos os critérios e princípios ali referidos.” Por esse motivo salienta que, 

se um desse critérios não for preenchido, a imposição/manutenção de uma obrigação fica 

comprometida, e considera que tal se verifica relativamente a esta obrigação.  

Para a MEO, a ANACOM, não obstante ter procurado justificar o respeito por esses 

princípios, não fundamenta de forma completa o preenchimento dos mesmos e não 

considera devidamente que a imposição desta obrigação origina uma discriminação 

indevida entre a MEO e os restantes operadores. 

Adicionalmente, menciona que justificar a imposição da obrigação com base nos 

argumentos de que a mesma “já se encontrar em vigor”, é “exequível” e não acarreta 

“custos adicionais face aos que já tem presentemente” não constitui fundamentação 

legítima para manter a regulação, e menos ainda, para manter uma regulação 

discriminatória face aos outros operadores com PMS. Acrescenta que, não decorre do 

artigo 55.º da LCE a possibilidade de impor ou manter obrigações pelo mero facto de esta 

ter sido imposta no anterior quadro regulamentar, ser exequível e não representar encargos 

adicionais. Pelo contrário, a seu ver, os critérios para a imposição ou manutenção de uma 

obrigação são muito mais exigentes, implicando uma reconciliação da intenção de impor 

uma obrigação com os princípios da adequação, proporcionalidade e justificação, entre 

outros. 

Por fim, a MEO entende que não deve ser ela a publicar, no que respeita à interligação 

TDM, os níveis de qualidade das redes dos operadores interligados, entendendo que essa 

obrigação deve recair sobre os operadores interligados. Para si deve recair a obrigação de 

publicar os níveis de qualidade da sua rede, os dos circuitos para interligação de tráfego e 

o nível de perda em cada feixe de interligação. Deste modo, incita a ANACOM a alterar a 

decisão final sobre esta matéria.  

c) Entendimento da ANACOM  

A obrigação de transparência é imposta a todos os operadores com PMS no mercado de 

terminação de chamadas na rede fixa. De facto, desde meados de 2013, na sequência da 

deliberação de 27.08.2013 relativa às medidas provisórias e urgentes no mercado em 

apreço, os prestadores alternativos têm estado sujeitos a diversas obrigações de 

transparência que envolvem a publicação de um conjunto de informações, pelo que se tem 
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vindo a atenuar de forma significativa a diferenciação anteriormente existente entre as 

obrigações impostas aos operadores com PMS neste mercado. 

Para a generalidade dos prestadores com PMS, excluindo a MEO, esta obrigação de 

transparência concretiza-se na obrigatoriedade de publicar informação relativa à estrutura 

de rede de interligação, incluindo os pontos de acesso à rede, bem como pela 

obrigatoriedade de publicar a respetiva estrutura tarifária. Estes prestadores estão ainda 

obrigados a comunicar atempadamente, no mínimo com 6 meses de antecedência, as 

alterações na sua estrutura de interligação que impliquem adaptações nas redes dos outros 

operadores. 

Para a MEO esta obrigação é materializada pela obrigatoriedade de publicar uma ORI. 

Com efeito, neste quadro a empresa tem igualmente a obrigação de publicar informação 

sobre a estrutura de interligação e sobre os preços dos seus serviços de interligação, no 

entanto, tendo em consideração a relevância de acesso à informação sobre a sua estrutura 

de interligação, determinada pela posição única e de relevo que ocupa no mercado das 

comunicações, fundamentada com maior detalhe no entendimento da ANACOM incluído 

no ponto 3.2, justifica-se a disponibilização de um conjunto de informação com um detalhe 

superior, por parte da MEO.  

Acresce à consideração da posição de relevo da MEO, que justifica o tratamento 

diferenciado na imposição de obrigações, o facto de estar a decorrer o período de migração 

para a interligação IP, decorrente da anterior decisão da ANACOM sobre estes mercados, 

de 2016, obrigações que foram densificadas com maior detalhe no âmbito da decisão sobre 

interligação IP, de janeiro deste ano, e que continuam a vigorar. 

A ORI disponibiliza, entre outras matérias, informação sobre os termos e as condições 

associadas à prestação do serviço de terminação de chamadas, incluindo informação 

técnica, especificações do serviço, estrutura de rede e localização dos pontos de acesso à 

rede. O nível de informação disponibilizado nesta oferta excede a informação a publicar 

pelos restantes operadores e tal justifica-se, conforme anteriormente mencionado, pela 

importância que a interligação à rede da MEO representa para o mercado de 

comunicações. Com efeito, a publicação da ORI torna transparentes as informações sobre 

a arquitetura e topologia da rede de interligação da MEO e as suas características técnicas, 

e sobre os procedimentos e prazos associados aos processos de interligação e permite 

agilizar o processo de negociação dos acordos de interligação, reduzindo barreiras à 
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entrada de novos prestadores. Adicionalmente, a disponibilização da ORI também garante 

que não existe um tratamento discriminatório entre diferentes prestadores. 

No atual período de transição para a interligação IP a sua publicação representa também 

um benefício acrescido, ao tornar claros os termos e as condições técnicas para essa 

modalidade de interligação, assegurando rapidez e eficiência no processo de migração. 

Em última instância a publicação desta oferta promove a concorrência efetiva nos 

mercados retalhistas a jusante. 

Decorre do exposto que se entende que está justificada a necessidade da MEO manter a 

ORI nos moldes previstos no SPD, e designadamente no que respeito à interligação IP, 

nos termos que decorrem da decisão sobre a interligação IP, de janeiro de 2018. 

A observação “tratando-se de uma obrigação que se encontra já em vigor em anteriores 

análises de mercado, constata-se que a mesma é inteiramente exequível, bem como a sua 

imposição não representará para a MEO custos adicionais face aos que já tem 

presentemente” é uma constatação que não constitui o cerne da fundamentação na qual 

se baseia a imposição desta obrigação, entendendo-se, no entanto, que a manutenção não 

representa um ónus acrescido para a MEO.  

Importa ainda examinar os critérios estabelecidos no artigo 55.º13, entendendo-se, 

conforme referido no SPD, que se verifica o preenchimento cumulativo desses critérios.  

Assim, considera-se que a obrigação de transparência e, em particular, a obrigação de 

disponibilização da ORI, é adequada ao problema identificado, proporcional e justificável 

face aos objetivos de regulação definidos no artigo 5.º da LCE, na medida em que dota o 

mercado de todas informações consideradas essenciais para usufruir dos serviços de 

terminação da MEO, melhorando a segurança e previsibilidade nas negociações e 

garantindo a implementação célere da terminação entre os prestadores, fomentando, em 

última instância, a concorrência nos mercados.  

                                                           

13 Nos termos do n.º 3 do artigo 55.º da LCE, a ANACOM “[n]a fundamentação das decisões de aplicação de 
obrigações regulamentares específicas deve a ARN, cumulativamente, demonstrar que a obrigação imposta: 
a) É adequada ao problema identificado, proporcional e justificada à luz dos objectivos básicos consagrados 
no artigo 5.º do presente diploma; b) É objectivamente justificável em relação às redes, serviços ou infra-
estruturas a que se refere; c) Não origina uma discriminação indevida relativamente a qualquer entidade; d) É 
transparente em relação aos fins a que se destina.” 
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Trata-se de uma medida que é justificável em relação às redes, serviços ou infraestrutura 

a que se refere, devido a importância dos serviços de terminação da MEO para os 

mercados conexos.  

Não discrimina indevidamente, uma vez que existe uma obrigação de transparência que é 

imposta a todos os operadores com PMS no mercado e, no caso específico da obrigação 

de disponibilização da ORI, reflete a posição única e diferenciada na MEO nos mercados, 

tendo em consideração a relevância da sua operação comercial nos mercados retalhistas 

e o seu papel enquanto prestador de serviço de terminação de chamadas na rede fixa. 

Finalmente, é uma obrigação transparente dado que é claro o seu objetivo – disponibilizar 

informação relevante que os restantes prestadores no mercado necessitam de conhecer 

para desenvolver as suas próprias atividades retalhistas. 

No que concerne à proposta da MEO sobre a publicação relativa à qualidade de serviço, 

mais concretamente, os níveis de qualidade das redes dos operadores interligados, em 

TDM, importa salientar que num contexto histórico, de liberalização do sector das 

telecomunicações, em que a interligação com a MEO era vital para o desenvolvimento dos 

mercados, a publicação dessa informação permitia, por um lado, verificar a qualidade das 

interligações com os operadores alternativos existentes e os novos entrantes, e por outro, 

dotava os operadores de informação sobre eventuais falhas no tráfego sobre as 

interligações TDM com a MEO, sendo o indicador a percentagem de chamadas não 

concretizadas por um operador superior a 1%. 

Face à maturidade das interligações TDM nacionais, e não tendo sido necessária, até à 

presente data, a intervenção do regulador por via do não cumprimento deste nível de 

qualidade de serviço, mas tendo também em conta o início do processo de migração para 

interligações IP, considera-se que a publicação dos níveis de qualidade das redes dos 

operadores interligados por parte da MEO já não é estritamente necessária, e assim 

concorda-se com a supressão desta obrigação, com efeitos imediatos. Cabe, no entanto, 

aos operadores continuar a monitorizar os níveis de qualidade das respetivas redes, de 

forma a dar cumprimento aos níveis de qualidade de serviço presentes nos acordos de 

interligação. 
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Desta forma, deixa de ser necessário à MEO publicar informação relativa aos níveis de 

qualidade das redes dos operadores interligados, no entanto, a ANACOM, caso venha a 

considerar necessário, poderá solicitar aos operadores o envio desta mesma informação. 

3.3.4. Obrigação de controlo de preços (artigo 74.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“A ANACOM determina que todos os prestadores com PMS nestes mercados devem estar 

sujeitos a uma obrigação de controlo de preços assente no princípio da orientação para os 

custos. No que concerne à metodologia de custeio a aplicar no âmbito da determinação 

dos preços de terminação, é aplicado um modelo BU utilizando a metodologia de custeio 

LRIC “puro”, que aplica um princípio de custeio orientado para os custos de um operador 

eficiente. 

O valor máximo de 0,047 cêntimos por minuto (…), que deverá entrar em vigor dez dias 

úteis após a publicação da decisão final referente ao presente procedimento de análise de 

mercado, suporta-se nos resultados do referido modelo de custeio. Os valores máximos de 

terminação previstos para 2019 e 2020, também suportados nos resultados do mesmo 

modelo de custeio, devem vigorar, respetivamente, a partir de 01.10.2019 e a 01.10.2020. 

O preço máximo de terminação fixado deve ser aplicado indiferenciadamente aos níveis 

de interligação local e de trânsito simples, no caso em que os prestadores apresentam uma 

arquitetura de interligação hierárquica. 

(…) 

A terminação de chamadas em trânsito duplo não está incluída no mercado de produto 

revelante.” 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

Em particular sobre a obrigação de controlo de preços, a AdC menciona que esta é a 

medida mais interventiva e refere considerar que a mesma permite disciplinar as 

estratégias de preços dos operadores, que no limite poderia colocar em causa o acesso à 

rede.  
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c) Respostas recebidas 

G9 

Este prestador contesta a desvalorização dos preços grossistas da terminação fixa e o 

desenvolvimento de modelos de custeio LRIC, e gostaria que em alternativa a ANACOM 

fizesse uso de racionais simples e respondesse a outras questões. Nomeadamente, a 

razão pela qual o relatório de consulta pública não apresenta dados para todos os países 

europeus (gráfico 11 do relatório), questionando se essas ausências “(…) desfiguram os 

números estatísticos e a agenda do regulador?” e se a ANACOM considera que o novo 

valor para terminação fixa permite à G9 cobrir os custos de circuitos de interligação e os 

custos de infraestrutura, operacionais e de recursos humanos para terminação de 

chamadas na sua rede.  

Questiona também se a ANACOM considera que existirá impacto nos preços retalhistas, 

já que os prestadores com quota significativa de mercado estão fundamentalmente a 

vender ofertas em pacote, onde o serviço de voz fixa possui um peso pouco significativo 

na oferta comercial e a voz é vendida como uma flat-rate. Para a G9, considerando que os 

preços grossistas têm vindo a baixar, mas os operadores globais continuam a apresentar 

aumentos anuais nas ofertas de retalho para atualização de inflação, não existe relação 

entre o preço grossista e retalhista neste mercado. 

Quanto à assimetria de preços entre as terminações fixas e as terminações móveis, para 

a G9 não há justificação para que a ANACOM tenha considerado que a terminação móvel 

tem um custo com as pessoas, os capitais e a tecnologia 16 vezes superior aos custos que 

suportam o serviço fixo e nómada. Ainda sobre esta assimetria, salienta que a terminação 

fixa “(…) tem os preços mais baixos do mundo em oposição à terminação no serviço móvel 

nacional” e estranha que para chamadas originadas em países de língua oficial portuguesa 

o preço de terminação móvel praticado pela Vodafone seja de 35 cêntimos de euros por 

minuto. Assim, questiona se “[n]ão haverá algo de errado quando uma terminação grossista 

no móvel se apresenta anormalmente mais alta que uma terminação no fixo?”. 

MEO 

Sobre esta obrigação, a MEO remete para a sua posição nas pronúncias ao SPD de 2013 

e ao SPD de 2014. Ainda assim, reitera novamente o conjunto de observações relativos ao 

modelo de custeio escolhido e aos preços a aplicar. 
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No que concerne ao modelo de custeio, a MEO refere discordar da escolha pelo modelo 

BU LRIC “puro”, por considerar que esta opção não foi devidamente justificada, carecendo, 

a seu ver, da realização por parte da ANACOM, de uma avaliação sobre os méritos de 

outros modelos, nomeadamente o LRIC+, e também de uma análise de impacto 

aprofundada sobre a escolha do BU LRIC “puro” no mercado nacional. 

Para este operador, a opção pelo modelo de custeio BU LRIC “puro” deve-se ao facto de 

este ser o modelo sugerido na Recomendação da CE 2009/396/CE, de 07.05.2009, sobre 

o tratamento regulamentar das tarifas de terminação na UE (Recomendação da CE sobre 

preços de terminação)14. No entanto, sublinha que as recomendações não têm efeitos 

vinculativos, podendo as ARN, desde que fundamentando a sua posição, optar por 

alternativas. Adicionalmente, a MEO refere considerar que da mesma forma que “(…) um 

afastamento dos termos da recomendação exige fundamentação nesse sentido, o 

alinhamento ou a aplicação dos seus termos deve ser feito da mesma forma (…)” e, 

portanto, no seu entendimento, a ANACOM deveria fundamentar a escolha da 

metodologia, ainda que seja a mesma da referida Recomendação da CE. 

Já no que diz respeito aos preços a aplicar, a MEO refere discordar deste nível de preços, 

e considera tratar-se de uma “medida drástica e injustificada”, não compreendendo a razão 

de uma descida tão acentuada nos preços de terminação. Nota este operador que desde 

2013 já existiram várias descidas acentuadas de preços e que colocaram Portugal entre os 

países a nível europeu com preços de terminação mais baixos.   

Este operador refere, com base nos dados que recolheu, que com esta redução Portugal 

irá passar do 8.º para o 5.º lugar dos países da UE com preços de terminação mais 

reduzidos e questiona “(…) as razões que justificam que o modelo LRIC “puro” resulte em 

valores bastante inferiores aos de outros países que também já o implementaram (…)”. 

Acrescenta ainda que a caracterização das falhas de mercado nos mercados retalhistas 

que suportam a regulação, nomeadamente ao nível de preços, é deficiente, embora, a 

ANACOM, ao longo do SPD, tenha feito várias referências a distorções competitivas, sem, 

no entanto, concretizar os seus contornos. Entre as mesmas, refere ter identificado o 

aumento dos preços retalhistas e a possibilidade de exclusão de concorrentes do mercado 

                                                           
14 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:EN:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:EN:PDF
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a jusante, como consequência de preços de terminação excessivos, sem que a ANACOM 

tenha explicitado como tal poderá ocorrer. 

Para a MEO, o facto de este SPD não mencionar a questão dos efeitos de rede mediados 

pelo preço, resultantes da diferenciação tarifária entre preços retalhistas on-net e off-net, 

significará que este problema já não se verifica. Acrescenta ainda que, apesar de a 

ANACOM reconhecer a existência de tarifários que incluem parte do tráfego gratuito, não 

tira ilações deste facto no contexto da resolução das falhas de mercado.  

Sem conceder, e admitindo que os problemas concorrenciais existem, este operador 

entende que a sua intensidade não é determinada, algo que considera fundamental para 

calibrar a medida regulatória. 

A MEO considera “totalmente extravagantes” as preocupações com a necessidade de 

prevenir preços de terminação e rendas excessivas quando o preço de terminação é dos 

mais baixos ao nível europeu e já se encontra ao nível do seu custo marginal. Este 

operador refere que “[é] inegável para a MEO que o quadro legal vigente não admite que 

a regulação seja apenas ditada por parâmetros técnicos, numa lógica puramente 

mecânica, que desconsidere os objetivos de regulação do artigo 5.º e os princípios da 

proporcionalidade, adequação e razoabilidade, firmados no artigo 55.º da LCE”. 

Segundo a MEO, esta redução do preço de terminação não promove o investimento, a 

inovação e a concorrência na oferta de redes e serviços, que em paralelo com a defesa 

dos consumidores são objetivos de regulação, para além de colocar Portugal em 

desvantagem competitiva face à generalidade dos países, pois acentuará a diferença entre 

o preço de Portugal e dos restantes países.  

Neste contexto, a MEO dá como exemplo a atuação do regulador alemão (BNetza), que 

optou por não adotar um preço de terminação móvel demasiado baixo, resultante de um 

modelo de custeio BU LRIC “puro”, por forma a proteger os operadores nacionais. Nota 

este operador que este regulador durante muito tempo definiu os preços com base num 

modelo de custeio LRIC+, por considerar que esse seria o padrão num mercado 

efetivamente concorrencial e que atualmente determina os preços com base num modelo 

BU LRIC “puro” em conjugação com outros instrumentos. Refere, ainda, que na última 

análise de mercado, a BNetzA, invocando o argumento de harmonização no espaço da 
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União, calibrou o valor obtido no modelo com os preços praticado noutros países que 

adotaram o modelo LRIC “puro”.   

Para a MEO, não são os consumidores nacionais os grandes beneficiários desta redução 

tarifária, mas sim os operadores de outros países, e os seus clientes, no âmbito do tráfego 

internacional de entrada, não tendo a ANACOM avaliado o impacto desta redução na 

Balança Comercial. 

Em suma, a MEO conclui que a adoção do preço proposto no SPD constitui uma medida 

que deve ser considerada ilegal por violação do disposto n.º 3 do artigo 55.º e dos objetivos 

de regulação previstos no artigo 5.º da LCE. 

NOS 

A NOS alerta que a aplicação deste preço máximo de terminação irá agravar as assimetrias 

já existentes entre os preços dos diferentes países do EEE. Neste contexto salienta que 

Portugal terá, a ser aprovado o preço previsto no SPD, o 4.º preço mais baixo do contexto 

europeu. Este preço traduz-se em diferenças superiores a 250% relativamente aos valores 

praticados nos países que têm os preços mais elevados, na ordem dos 0,13 cêntimos de 

euros. No que respeita à diferença relativa aos preços praticados pelos prestadores dos 

países em que o tráfego internacional de entrada e de saída com Portugal apresenta maior 

expressividade, esta será cerca de 70% superior.  

Refere também que tal tem um impacto muito negativo nos saldos financeiros dos 

operadores nacionais e, em última instância, consequências para a sua competitividade. 

Adicionalmente, considera que tal é contrário ao objetivo identificado pelo regulador, e 

transcreve a ANACOM: “[…]  as medidas regulatórias aprovadas pela ARN devem assim 

apoiar o desenvolvimento do mercado interno, evitando um tratamento desigual das 

empresas que se encontram em circunstâncias semelhantes […]”.  Acrescenta ainda que 

essa situação afeta igualmente as terminações móveis.   

Em face do exposto a NOS insta a ANACOM a analisar com particular cuidado esta 

matéria, propondo que seja avaliada a introdução de um princípio de reciprocidade de 

preços no EEE, ou seja, que nas chamadas originadas em países em que seja praticado 

um preço de terminação superior ao preço nacional seja dada a possibilidade de fixação 

de preços máximos de terminação até esse valor.  



 

  38 

 

Em suma, este operador manifesta-se preocupado com o aprofundar da assimetria entre 

os preços de terminação nos diferentes países do EEE e defende que a introdução do 

princípio da reciprocidade de preços “(…) tem potencial de promover a redução das 

significativas assimetrias existentes entre as tarifas dos diferentes países, contribuindo 

para o efetivo desenvolvimento do mercado interno.” 

VODAFONE 

A VODAFONE considera positiva a aplicação indiferenciada do mesmo preço aos níveis 

de interligação que possam existir, medida que, a seu ver, promove a aplicação concreta 

da simetria de preços entre operadores. Nota este operador que tal fomenta uma maior 

igualdade entre as diversas entidades presentes no mercado em análise.  

Defende ainda que a prática de preços de terminação distintos para cada nível de 

interligação introduz complexidade na relação entre os diferentes operadores, constitui um 

entrave à inovação ao nível da interligação e onera os demais operadores com custos 

diretos e indiretos. Refere ainda que a posição de mercado altamente privilegiada da MEO 

reforça essas dificuldades e constrangimentos.  

Como tal, manifesta a sua discordância com a diferenciação do preço de terminação em 

trânsito duplo, referindo que tal, na prática, implicará a existência de um preço médio de 

terminação distinto do estipulado pelo regulador e originará um preço assimétrico 

desfavorável aos restantes operadores.  

Sobre este ponto, destaca ainda a importância dos custos indiretos – relacionados com a 

expansão de rede própria e/ou contratação de circuitos de interligação para ligação aos 

diferentes pontos de interligação –, e solicita a sua consideração no âmbito da presente 

análise de mercado.  

Nestes termos, a VODAFONE entende que na decisão final o trânsito duplo deve ser 

incluindo no mercado relevante e o seu preço deve ser regulado, pois deixar de o fazer 

implicará, na sua opinião, a não eliminação das ineficiências existentes na prestação do 

serviço de terminação fixo, ao condicionar os benefícios intrínsecos que um preço de 

interligação único aplicável a todos os operadores poderia potenciar e a aplicação de 

preços assimétricos favoráveis à MEO.  
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Quanto à estrutura dos pontos de interligação, este operador defende a redução do número 

de PGI da MEO para valores na ordem dos 4 a 10 PGI, mencionando que idealmente deve 

ser estabelecido um limite máximo idêntico aos atualmente disponibilizados pelos restantes 

operadores. Embora reconheça ser positiva a redução do número de PGI observada, na 

sequência da decisão da ANACOM de 2016, a VODAFONE considera que o SPD falha ao 

não promover ativamente a redução adicional do limite máximo de PGI necessários para 

que um operador possa terminar tráfego fixo em todos os clientes da MEO. Em concreto, 

critica a ausência de reflexão “sobre o caráter desproporcional que tão elevado número de 

PGIs implica para os OPS”, referindo aqui os custos indiretos e a complexidade acrescida 

que oneram a terminação na rede da MEO.  

Este operador também expressa reservas sobre a escolha do modelo de custeio LRIC 

“puro” para efeitos de determinação dos preços de terminação. As suas reservas englobam 

igualmente as disposições da Recomendação da CE sobre preços de terminação, a sua 

adequabilidade e, principalmente, a forma como o regulador determinou a sua 

implementação no contexto nacional. 

Neste contexto, menciona igualmente desconhecer a existência de uma análise 

fundamentada que compare essa metodologia com outras, como seja o LRAIC+, ao nível 

dos impactos para o sector das comunicações eletrónicas, para a economia em geral e 

para os consumidores em particular. Quanto ao modelo LRAIC+, menciona que este 

método também calcula preços orientados para os custos e que estes são igualmente 

custos incrementais de longo prazo, racional que invoca para referir que os receios 

manifestados pela ANACOM no capítulo 7.3.4 do SPD de prejuízo de eficiência estática e 

dinâmica do mercado não se verificam com a implementação deste tipo de modelo.  

Dito isto, o operador conclui, no entanto, não existirem razões objetivas, nem 

circunstâncias específicas no mercado da terminação fixa que justifiquem um tratamento 

diferente do adotado para a terminação móvel, o que aliás refere estar em consonância 

com a Recomendação da CE sobre preços de terminação, que determina que os dois 

mercados devem respeitar os mesmos princípios e regras, de forma a assegurar o 

cumprimento do mais fundamental princípio da igualdade, princípio basilar na Lei 

Fundamental Portuguesa.   
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d) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM regista a concordância da AdC com a implementação desta medida, que 

considera que a mesma permite disciplinar as estratégias de preços dos operadores, 

assegurando o acesso ao serviço. 

Em contrapartida, nota-se que os prestadores com PMS que se pronunciaram nos 

procedimentos de consulta contestam a redução de preços proposta. Estes também tecem 

considerações específicas sobre outras questões, relacionadas, por exemplo, com a 

justificação para a adoção de um modelo de custeio LRIC “puro” ou com as diferenças de 

preços verificadas no EEE.  

Sobre essas posições manifestadas importa, em primeiro lugar, salientar que a maior 

dinâmica evidenciada no mercado retalhista de chamadas fixas não pode ser dissociada 

da presença de um mercado grossista regulado com preços de terminação também 

regulados. Uma diferente intensidade regulatória, nomeadamente a nível dos preços, teria 

impacto a esse nível, traduzindo-se em preços de terminação excessivos, o que teria 

resultado em desequilíbrios concorrenciais. Tal colocaria em causa as condições que 

permitiram o lançamento de ofertas all-net e a maior disseminação das ofertas com preços 

indiferenciados on-net e off-net, e eventualmente a presença de alguns prestadores no 

mercado. 

Por outro lado, é relevante afastar as reservas suscitadas sobre a escolha do modelo LRIC 

“puro” para efeitos de determinação dos preços grossistas de terminação de chamadas.  

Assim, releva-se que, e ao contrário do referido pela MEO, a ANACOM fundamentou a 

opção por este modelo em detrimento de outros (ver capítulo 7.3.4. do SPD). De notar 

igualmente que a opção por este tipo de modelo não é uma novidade no panorama 

regulatório português (nem no europeu), pelo que a ANACOM tem vindo a justificar que a 

adoção de um modelo BU LRIC “puro” para determinar os preços de terminação é a forma 

mais eficaz de fomentar a concorrência nos mercados retalhista conexos, dado que é a 

opção que permite assegurar um level playing field no mercado retalhista, entendimento 

que mantém e que justifica que se continue a adotar este modelo.  

Deste modo, reitera-se que a utilização de um modelo de custeio que engloba unicamente 

os custos evitáveis diretamente associados à prestação do serviço de terminação para a 

determinação do seu preço, desconsiderando quaisquer custos comuns e outros custos 
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que não se relacionem com o tráfego de terminação, é a abordagem que permite conferir 

ao mercado uma maior eficiência, tanto numa perspetiva estática, ao implicar uma menor 

distorção nos preços de retalho, como numa perspetiva dinâmica, ao contribuir para 

melhores condições de concorrência para todos os intervenientes e em particular para os 

operadores de menor dimensão. 

Nota-se ainda que o SPD confronta a adoção do modelo LRIC “puro” com a opção do 

modelo LRAIC+ (no referido capítulo 7.3.4) apresentando os motivos que justificam os 

benefícios da utilização do método “LRIC puro” para o mercado nacional. Com efeito, 

entende-se que o recurso a um modelo em que se considera um custo incremental sem 

mark-up é aquele que melhor favorece a replicabilidade do preço das chamadas on-net 

dos operadores de maior dimensão, assegurando o “level playing field” nesses mercados. 

Deste modo, refutam-se as considerações sobre a inexistência de fundamentação que 

justifique a escolha deste modelo, ou sobre a ausência de confronto deste método com 

outras alternativas.  

Sobre a possibilidade de descartar a utilização de um modelo de custeio a favor de dar 

resposta aos problemas existentes com base em “racionais simples”, reitera-se que fixar 

os preços de terminação ao nível do custo incremental da prestação do serviço por parte 

de um operador eficiente é a opção que melhor contribui para assegurar o “level playing 

field”, sendo que também contribui para a promoção da eficiência dos operadores na 

prestação do serviço de terminação. Sendo certo que o resultado do modelo não reflete 

necessariamente a estrutura de custos de um operador em particular, considera-se que o 

exercício sugerido pela G9, nomeadamente adotar preços que reflitam os custos de cada 

um dos diferentes prestadores seria um processo de implementação moroso e também 

dispendioso, exigindo recursos significativos por parte dos prestadores, que teriam de 

desenvolver e/ou manter sistemas de custeio para esse fim, e também ao regulador para 

acompanhamento e auditoria destes modelos. Acresce que os preços que viessem a ser 

fixados nesse contexto não refletiriam necessariamente operações eficientes, não 

contribuindo para fomentar a concorrência nos mercados a jusante. 

Neste contexto, importa ainda referir que os mercados de terminação são mercados “two-

sided” pelo que os custos (comuns) eventualmente afetos ao serviço de terminação não 

têm necessariamente que ser recuperados através do respetivo preço grossista, devendo, 

preferencialmente, ser recuperados no âmbito dos serviços retalhistas sujeitos a pressões 
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concorrenciais. Alguns dos custos mencionados pela G9, que se refere a custos de 

circuitos de interligação, de infraestrutura, operacionais e de recursos humanos, serão 

considerados como custos comuns e nessa medida não integram necessariamente os 

custos relevantes para o apuramento dos custos de terminação.  

Conforme concluído no SPD, esta Autoridade considera que a metodologia referida é a 

mais adequada para calcular os preços máximos de terminação a vigorar neste mercado. 

Adicionalmente, é também a que resulta da Recomendação da CE sobre preços de 

terminação, relevando-se que, nos termos desta Recomendação os custos comuns devem 

ser recuperados no âmbito de outros serviços que não o de terminação de chamadas, que 

está associado a um mercado monopolista, nomeadamente nos mercados de retalho onde 

existe uma efetiva concorrência pelo preço. 

A ANACOM considera, conforme exposto acima, que a metodologia BU LRIC “puro” é a 

que melhor se adequa ao caso nacional, pelo que se entende que a escolha por esta 

metodologia está devidamente justificada, fundamentação que consta no SPD. 

Adicionalmente, a metodologia em causa é também a que coincide com o preconizado pela 

CE na Recomendação sobre preços de terminação. Assim, contrariamente ao alegado pela 

MEO e VODAFONE, decorre do exposto que: 

i) por um lado, e conforme referido, independentemente da Recomendação da CE 

sobre preços de terminação, a análise desta Autoridade aponta para que a 

solução mais adequada à situação nacional envolve a imposição de uma 

obrigação de controlo de preços assente no princípio da orientação para os 

custos, em que os preços de terminação devem ser fixados com base nos 

resultados de um modelo de custeio LRIC “puro”; e  

ii) por outro lado, sem prejuízo das conclusões anteriores, as recomendações da 

CE, não sendo vinculativas, têm de ser tidas na devida conta, devendo ser 

justificadas as situações em que o regulador sectorial se afasta das mesmas, o 

que a ANACOM não teve necessidade de efetuar por considerar que a solução 

nela preconizada é a mais adequada aos mercados grossistas de terminação 

de voz em Portugal.  

A G9, a MEO e a NOS tecem várias considerações sobre o posicionamento de Portugal no 

contexto europeu, no que se relaciona com o preço de terminação proposto no SPD. Esta 
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é aliás a principal preocupação da NOS, que dedica a quase totalidade do seu contributo 

às assimetrias entre os preços de terminação dos diferentes países do EEE, sugerindo a 

avaliação da introdução do princípio da reciprocidade de tarifas no EEE. 

A este respeito importa aqui relembrar que os preços máximos fixados por referência ao 

modelo de custeio refletem adequadamente os custos de um operador eficiente no 

contexto nacional e que a adoção do modelo de custeio BU LRIC “puro” é a metodologia 

mais comummente empregue na UE para fixar preços de terminação, sendo 

adicionalmente a que é recomendada pela CE. Deste modo, entende-se que as 

discrepâncias ao nível dos preços de terminação advêm sobretudo de especificidades 

nacionais, e eventualmente da consideração de pressupostos distintos, motivados por 

realidades diferenciadas. Assim, não é evidente concluir que da existência de preços 

superiores em certos países resultem vantagens para os prestadores desses países.  

Acresce que a ANACOM ao determinar os novos preços de terminação teve em 

consideração a necessidade de manter o modelo de custeio atualizado, o qual incorpora 

as especificidades nacionais, e não decidiu sobre o posicionamento dos preços regulados 

em Portugal face aos outros países da UE. Note-se que não se trata de uma decisão de 

descida de preços, mas sim de uma análise de mercado e de avaliação de PMS, tendo-se 

concluído pela necessidade de manutenção da obrigação de controlo de preços nos 

moldes em que tem vindo a ser implementada nos últimos anos, e em particular concluiu-

se pela necessidade de manter a fixação dos preços de terminação com base nos 

resultados do modelo de custeio que foi desenvolvido para o efeito. Ora, esse modelo de 

custeio carece de atualizações, sob pena de os seus resultados não refletirem efetivamente 

os custos de uma operação eficiente, aspecto que no âmbito da anterior análise de 

mercado até foi evidenciado por alguns prestadores, designadamente a MEO e a 

VODAFONE. Neste contexto, procedeu-se à atualização do modelo em causa, tendo sido 

aprovado um SPD sobre o assunto e colocado em consulta em simultâneo com o SPD 

relativo à análise de mercado. É neste âmbito, em que a atualização do modelo referido 

implicou uma redução dos respetivos resultados – preço de terminação –, que a ANACOM 

entende deverem ser reduzidos os preços máximos de terminação que podem ser 

aplicados. 

Quanto à decisão adotada pela Alemanha, conforme é do conhecimento geral, trata-se de 

uma situação claramente de exceção, que contrasta com a grande maioria dos países da 

UE em que as decisões relativas às terminações (fixas e móveis) são fixadas com base em 
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modelos de custeio LRIC “puro”, sem quaisquer ajustamentos, e se encontram alinhadas 

com a Recomendação da CE sobre preços de terminação. 

Face ao exposto, a ANACOM também não considera que seja justificável a aplicação de 

um princípio de reciprocidade dos preços de terminação dentro do EEE, pois, conforme 

acima explanado, os preços de terminação dos diferentes países são determinados de uma 

forma generalizada, tendo por base os mesmos princípios de custeio, verificando-se nos 

últimos anos uma progressiva harmonização das metodologias adotadas para a fixação 

dos preços praticados. Além disso, a aplicação deste princípio violaria o princípio da não 

discriminação no âmbito da liberdade de prestação de serviços garantida pelo Tratado 

sobre o Funcionamento da UE, sendo de referir a jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

UE, que proíbe qualquer discriminação baseada na nacionalidade ou país de um prestador 

de serviços, e também o princípio da não discriminação enunciado no artigo 8.º (5) (b) da 

Diretiva-Quadro. Acresce que essa medida iria potenciar a criação de novas barreiras no 

mercado interno e desencadear retrocessos nesse processo. Note-se a este respeito, que 

nos termos da Diretiva-Quadro, também plasmado no artigo 5.º da LCE, no exercício das 

suas competências, o regulador deverá contribuir para o desenvolvimento do mercado 

interno da UE e defender os interesses dos cidadãos. 

Neste contexto, importa ainda esclarecer que o nível de harmonização atualmente 

existente na UE em relação às metodologias de custeio subjacentes aos preços de 

terminação aplicados em cada Estado-Membro permite concluir que os atuais impactos 

das variações de preços na balança comercial estão mais associados a diferenças de 

custos e de eventual desbalanceamento de tráfego cursado do que estiveram no passado, 

sobretudo quando muitos países adotavam metodologias de custeio diferentes da do LRIC 

“puro”. Acresce que na generalidade o tráfego internacional (de saída e de entrada) 

constitui uma parte muito pequena da totalidade do tráfego de voz cursado na rede fixa, 

sendo que o diferencial entre os valores cobrados e recebidos, embora desfavorável aos 

prestadores em atividade em Portugal, terá um peso negligenciável na balança comercial 

do país. Adicionalmente, não se pode ignorar que uma parte do tráfego internacional de 

entrada vindo de alguns mercados-chave (Alemanha, França, Reino Unido, Suíça) será 

originado por cidadãos nacionais que se encontram no estrangeiro, incluindo população 

portuguesa emigrada ou em mobilidade, pelo que os beneficiários da redução das 

terminações, no que respeita a esse tráfego, também poderão ser em parte cidadãos 

portugueses.   
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Quanto à questão da G9 relativa aos dados apresentados no gráfico 11, esclarece-se que, 

como foi referido nos parágrafos do SPD que o enquadram, esse gráfico reporta apenas 

informação relativa aos países que no contexto europeu já notificaram preços baseados 

num modelo LRIC “puro” para a terminação fixa, tendo-se utilizado como fonte de 

informação o Relatório BoR (17) 227 Termination rates at European level July 2017. Deste 

modo, a ANACOM esclarece que apresentou esses dados de forma transparente, tendo 

explicitamente referido no próprio título do gráfico 11 que se tratavam dos preços de 

terminação aplicados pelos países que adotam uma metodologia de custeio igual à 

adotada em Portugal. A inclusão de outros países no gráfico não teria consequências ao 

nível da conclusão, i.e., de que a adoção do valor proposto no SPD coloca Portugal no 4.º 

país com o preço mais baixo do contexto europeu e não, como o referido operador refere, 

“os preços mais baixos do mundo”. 

No que concerne às diferenças entre preços de terminação de chamadas na rede fixa e na 

rede móvel, esta prende-se com diferenças nos custos de um operador eficiente no 

contexto nacional para assegurar cada um desses serviços. Relembra-se que que os 

preços de terminação são o resultado do modelo LRIC “puro” que reflete os custos de um 

operador eficiente. Aliás, não é só em Portugal que existe essa diferença, a qual está 

presente em todos os países da UE, relevando-se em todo o caso que atualmente é inferior 

a meio cêntimo, quanto por exemplo há 10 anos atingia os 8 ou 9 cêntimos. 

No que concerne ao comentário da VODAFONE sobre o preço de terminação em trânsito 

duplo, remete-se, em primeiro lugar, para o entendimento desta Autoridade sobre o 

comentário apresentado pelo mesmo operador em relação à exclusão do nível do trânsito 

duplo do mercado relevante - ver capítulo 3.2. Neste contexto importa mencionar que o 

preço de terminação em trânsito duplo está sujeito a negociação entre os operadores 

desde a anterior análise de mercado (de 2016), sendo que o volume de tráfego terminado 

em trânsito duplo representa uma pequena proporção do tráfego terminado na rede da 

MEO. Acresce que existem no mercado serviços de trânsito que condicionam a fixação dos 

preços da terminação em trânsito duplo. Por último, no contexto de transição para uma 

nova estrutura de interligação IP, não é expectável que a reduzida relevância deste serviço 

se alterne significativamente, pelo que todos os fatores conjugados não permitem concluir 

pela necessidade de reverter a decisão de não regulação dos preços dos serviços de 

terminação em trânsito duplo.   
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Do exposto resulta que a ANACOM considera desadequada a afirmação da VODAFONE 

sobre a existência de um preço assimétrico desfavorável aos restantes operadores. 

Importa ainda reiterar que os serviços de terminação em trânsito duplo não integram o 

mercado relevante, pelas razões e fundamentos expostos neste documento e também no 

SPD, pelo que o preço máximo de terminação é aplicado sem diferenciação a todos os 

operadores com PMS nos mercados em apreço.  

Em relação à sugestão da VODAFONE de impor a redução do número de PGI da MEO, 

recorda-se que na sequência da decisão de 2016 sobre este mercado, foi determinada 

uma redução significativa do número de PGI TDM, indo ao encontro das posições 

manifestadas por alguns operadores. Acresce que presentemente está em curso um 

processo de migração para a interligação IP, o qual deverá estar concluído no prazo 

máximo de 2 anos, e que abrangerá uma parte muito significativa do tráfego de interligação, 

entendendo-se que no decurso da transição para a interligação IP a MEO irá proceder a 

adaptações adicionais na sua estrutura de interligação TDM. Assim, é expectável que 

durante a migração do tráfego de terminação para a interligação em IP, a MEO, de forma 

a adaptar a sua rede, e como tem vindo a ocorrer, proceda a reduções adicionais do seu 

número de PGI em TDM. Por esta razão, e tendo em conta os investimentos necessários 

para a migração para IP, não se considera necessário impor, de momento, reduções 

adicionais ao número de PGI TDM da MEO.  

3.3.4.1. A terminação de chamadas originadas em países fora do EEE 

a) Sentido provável de decisão 

“A ANACOM considera que a obrigação de controlo de preços não deverá abranger as 

chamadas originadas em países de fora do EEE. 

(…)  

Sem prejuízo do exposto anteriormente, entende-se que os argumentos apresentados para 

excluir da regulação as chamadas originados fora do EEE, designadamente os relativos à 

existência de diferentes regimes de regulação que resultam em preços de terminação muito 

distintos dos aplicáveis nacionalmente, normalmente muito mais elevados, não são 

aplicáveis aos prestadores que terminam o tráfego nacional cobrando preços de 

terminação que são equivalentes (i.e. iguais ou inferiores) aos preços regulados que são 
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cobrados pelos prestadores em atividade em Portugal ao tráfego originado no EEE. Nestas 

situações a ANACOM considera que os preços de terminação de tráfego de voz cobrados 

pelos prestadores com PMS não devem exceder o preço regulado.”  

b) Respostas recebidas 

MEO 

No que respeita à exclusão da obrigação de controlo de preços de terminação para 

chamadas com origem fora do EEE, a MEO refere que, como consequência da deliberação 

da ANACOM de 2016, definiu um preço único de terminação de 1,5 cêntimos de euro 

aplicável a chamadas com a-number de países fora do EEE. Acrescenta que, este valor é 

“(…) o valor aplicado pela generalidade dos operadores nacionais na terminação de 

chamadas com a-number de países fora do EEE”. 

Ainda que considere defensável a existência de preços de terminação por zonas/grupos 

de países para chamadas com origem fora do EEE, este operador julga que a sua aplicação 

terá uma complexidade acrescida ao nível dos sistemas de faturação e gestão de tráfego 

internacional e aumenta o risco de fraude associado ao manuseamento de a-numbers. 

Relativamente à complexidade acrescida, a MEO refere não ter informação sobre os 

preços de terminação praticados (regulados ou não) em todos os países fora do EEE, que 

lhe permita identificar os a-numbers aos quais seriam aplicáveis o preço regulado. 

Adicionalmente menciona que tal como sucede com os preços de terminação móvel, “(…) 

por vezes as FTR reguladas não são as FTR de referência consideradas pelos operadores 

para a terminação do tráfego internacional nos respetivos países”.  

Já sobre o risco de fraude, segundo a MEO, “(…) este aumenta quer por via do aumento 

que teria de ser efetuado no preço atual, quer pela existência de um maior número de 

operadores com preço idêntico ao do EEE, potenciando as situações de manuseamento 

de a-number”. Para além de que, para a MEO, com o aumento do diferencial de preços de 

terminação fixa por si praticados (atualmente é 1,5 cêntimos de euro para a tarifa não 

regulada versus 0,0635 cêntimos de euro da tarifa regulada) aumentará também o risco de 

fraude. De notar que este operador diz ter detetado comportamento fraudulentos, quer por 

parte dos operadores internacionais, quer por parte dos operadores nacionais na entrega 

de tráfego internacional de entrada. 
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VODAFONE 

A VODAFONE expressa o seu acordo com a não aplicação de algumas obrigações às 

chamadas originadas fora do EEE.  

Quanto à medida proposta pela ANACOM, que visa limitar os preços de terminação 

aplicáveis aos operadores fora do EEE ao valor do preço de terminação regulado em 

Portugal para o tráfego originado no EEE, quando sejam cobram preços de terminação 

equivalentes (iguais ou inferiores) ao preço regulado, a VODAFONE menciona não ser 

claro o pretendido. Deste modo, menciona assumir que a aplicação desta medida seja 

realizável através da comparação dos preços que os operadores portugueses têm de pagar 

para terminar uma chamada em alguns operadores fora do EEE com os seus próprios 

preços de terminação.  

A este propósito, releva que os operadores nacionais não têm ligações diretas com os 

operadores de outros países. Refere que essas ligações são asseguradas por 

intermediários – os carriers internacionais – que disponibilizam interligações internacionais 

para um conjunto de países e operadores. Assim, salienta que as relações comerciais e 

financeiras são estabelecidas por via dos carriers e não com cada um dos operadores em 

cada país. Para a VODAFONE, tal origina desde logo a questão sobre qual a entidade a 

que ANACOM se refere quando menciona “prestador”, se ao operador em que o tráfego é 

terminado ou se ao operador de carrier internacional. 

Por outro lado, este operador também considera que a ANACOM terá de clarificar o seu 

entendimento face à interpretação distinta que cada prestador fará da aplicabilidade do 

conceito de “preço de terminação equivalente” país a país e operador a operador. Sobre 

este aspecto, a VODAFONE refere a existência de acordos bilaterais ou de trading em que 

o custo por destino é um “net cost”. O “net cost” resulta da ponderação de um determinado 

volume de tráfego e nível de preço dentro de um cabaz de destinos heterógenos e durante 

um período temporal limitado. Por conseguinte, refere não ser claro para os operadores do 

EEE quais os preços efetivos de terminação fixa fora dessa área. Acresce que esses 

preços, na sua generalidade, não são públicos, nem são sustentados num modelo de 

custeio. Além disso, refere que os operadores, por via de relações comerciais distintas, 

têm perceções não necessariamente iguais sobre os custos de terminar tráfego nesses 

países, pelo que farão interpretação distintas da aplicabilidade do conceito de “preço de 

terminação equivalente” país a país e operador a operador.  
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Este operador prossegue a sua exposição abordando outras questões relacionadas com 

esta temática que culminam com a solicitação da remoção desta medida, ou seja, segundo 

a VODAFONE “[a] ANACOM deverá remover a aplicação de preços regulados a 

prestadores situados fora do EEE que terminam tráfego nacional cobrando preços 

equivalentes aos preços regulados que são aplicados aos prestadores em atividade em 

Portugal ao tráfego originado no EEE.”  

Para sustentar esta conclusão o operador tece as seguintes considerações: 

 O argumento que justifica a aplicação do preço regulado nos países dentro do EEE 

– enquadramento regulatório norteado pelos mesmos princípios e desenvolvimento 

do mercado interno – não é válido para os países fora do EEE. Assim, este operador 

considera que a aplicação de preços equivalentes por parte de entidades fora do 

EEE não significa que esses preços estejam orientados para os custos e tal, para 

este operador, poderá encerrar desequilíbrios significativos entre operadores, dado 

que os operadores portugueses poderão estar a disponibilizar preços orientados 

para custos LRIC “puro” sem que o inverso seja garantido.  

 Os prestadores portugueses suportam um custo de terminação que engloba o preço 

de terminação e um fee cobrado pelo carrier internacional, sendo o conjunto dessas 

duas componentes o valor conhecido. Assim, segundo este operador, os carriers 

internacionais, com a aprovação da medida proposta, poderão ter incentivos para 

aumentar os seus fee até ao nível em que, em conjunto com o preço de terminação 

do país fora da EEE, lhes permita usufruir dos preços regulados dos prestadores 

portugueses. Tal, a seu ver, provocará ineficiência e distorções no mercado de 

terminação internacional.  

 A aplicação do conceito de preços equivalentes não é, para a VODAFONE, linear 

nem direta, referindo que a comparação direta é difícil, subjetiva e disputável. 

Especificamente menciona que os carriers definem estruturas de interligação com 

os prestadores fora do EEE, que podem incluir diferentes níveis de rede, informação 

que não é do conhecimento dos prestadores portugueses. Adicionalmente, refere 

que existem países com estruturas tarifárias distintas da aplicada em Portugal, 

nomeadamente países cujo preço de terminação contempla duas componentes, um 

preço para ativação da chamada e outro valor para a duração da chamada.    
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A VODAFONE refere que as duas primeiras observações são igualmente aplicáveis à 

terminação móvel, mercado em que a ANACOM propõe uma medida semelhante.  

Em suma, a VODAFONE solicita, conforme mencionado acima, que a ANACOM remova 

esta medida. Em todo o caso, menciona que caso a ANACOM opte por a manter, então, 

considera que o regulador deverá ter um papel ativo no cumprimento desta obrigação. 

Assim, pretende que a ANACOM publique com uma periocidade a definir (trimestral, 

semestral ou anual) os preços de terminação aplicados por prestadores fora do EEE e os 

prestadores que teriam direito a auferir do preço regulado, contribuindo para um processo 

transparente, não discriminatório, concreto e proporcional na aplicação desta obrigação, 

medida que pretende ver alargada para a terminação móvel e que solicita que seja 

consagrada na decisão final do processo de revisão dos mercados grossistas de 

terminação móvel em curso.  

c) Entendimento da ANACOM 

Regista-se a concordância por parte dos dois operadores que se pronunciaram sobre este 

tema, MEO e VODAFONE, com a possibilidade de aplicar uma diferenciação de preço para 

chamadas originadas fora do EEE. Ainda assim, ambos os operadores levantam reservas 

sobre a introdução de um princípio de reciprocidade quando sejam cobrados preços de 

terminação equivalentes (iguais ou inferiores) ao preço regulado. Para a VODAFONE esta 

medida deveria ser retirada ou a ANACOM deverá ter um papel ativo no cumprimento desta 

obrigação.  

Tanto a MEO como a VODAFONE referem que este princípio trará complexidade 

acrescida, essencialmente por falta de informação sobre os preços de terminação fixa 

praticadas em todos os países fora do EEE. A MEO, acresce ainda o aumento no risco de 

fraude por via do aumento da diferença entre o preço regulado e o preço não regulado que 

aplicam atualmente. Sobre este tema, a MEO refere ter detetado comportamentos 

fraudulentos (através da manipulação de a-number), tanto por parte de operadores 

nacionais como de operadores internacionais na entrega de tráfego com origem 

internacional.  

Por outro lado, a VODAFONE menciona não ser claro o pretendido, mas assume, e 

confirmamos que corretamente, que caberá aos operadores nacionais comparar os preços 
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que têm de pagar para terminar uma chamada nos operadores que originam tráfego fora 

do EEE com o preço regulado de terminação fixa nacional. 

A ANACOM considera que a exclusão da terminação de chamadas com origem fora do 

EEE da regulação de preços é uma medida que dá a possibilidade aos operadores 

nacionais de fazer face às elevadas assimetrias de preços de terminação existentes para 

o tráfego originado fora do EEE, dando resposta a preocupações expressas pelos 

operadores em anteriores pronúncias.  

Por outro lado, a introdução de um princípio de reciprocidade, que também é aplicável 

noutros países, por exemplo em França, permite endereçar as preocupações legítimas de 

operadores de países que praticam preços de terminação de nível equivalente ao praticado 

a nível nacional ou até preços muito inferiores. Conforme explicitado no SPD, nesses casos 

não se encontra justificação para que os operadores com PMS em atividade em Portugal 

possam praticar preços de terminação que não sejam regulados, já que os argumentos 

usados para a desregulação assentam no tratamento diferenciado, traduzido num preço 

de terminação que é mais elevado que o preço praticado a nível nacional. Não existindo 

essa diferenciação, ou sendo esta até favorável aos operadores em atividade em Portugal, 

entende-se que não é adequado nessas circunstâncias permitir a fixação de preços de 

terminação acima dos preços máximos resultantes do modelo de custeio LRIC “puro”. 

Note-se que contrariamente ao que parece resultar dos comentários da MEO e 

VODAFONE, a eliminação da diferença entre o preço regulado e o preço não regulado, 

para chamadas com origem fora do EEE cujo preço de terminação é igual ou inferior ao 

nacional não promove ou incentiva, de forma alguma, eventuais comportamentos 

fraudulentos e de manipulação de a-number. É a existência de um diferencial de preços 

que pode potenciar as situações referidas, e nesse contexto depende dos operadores em 

atividade em Portugal reduzir ou mesmo eliminar os incentivos para que as situações 

referidas ocorram, já que não estão vinculados a fazer essa diferenciação, podendo, caso 

assim o entendam, optar por fixar preços não regulados mais baixos, ou mesmo iguais aos 

preços regulados, e assim limitar o referido acréscimo de custos que referem estar sujeitos. 

Sobre a informação relativa aos preços de terminação praticados por outros operadores, 

reconhece-se que poderão existir situações em que essa informação poderá não ser fácil 

de obter, designadamente quando não estão em causa interligações diretas. No entanto, 

o operador deverá procurar obter a informação em causa, e confirmando-se que o preço 
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de terminação é igual ou inferior ao preço regulado em Portugal, deve praticar o preço 

regulado.   

Quanto à questão da VODAFONE no que respeita ao termo “equivalentes” relativo aos 

casos que devem ficar sujeitos à obrigação de controlo de preços, a ANACOM reconhece 

que poderá existir alguma ambiguidade na redação atual e procederá à sua alteração, na 

medida em que por “equivalentes” deverá entender-se “iguais ou inferiores”. 

4. OUTROS ASSUNTOS  

a) Respostas recebidas  

G9 

A G9 faz referência ao negócio de MVNO, que considera ser o serviço que poderia permitir 

aos restantes operadores fixos e nómadas terem oferta no mercado móvel, e que em 

Portugal é um mercado inexistente, ao contrário dos restantes mercados da nossa zona 

económica. Refere que há mais de 10 anos que solicita propostas para operar como 

MVNO, mas que face à falta de resposta dos operadores de rede móvel15 ainda não o 

conseguiram concretizar. 

A G9 refere ainda que, como alertou no passado, lamenta que “nem todas as 

determinações da UE sejam aplicadas pela ANACOM de forma igualmente diligente”, e as 

“que realmente favorecem os operadores mais pequenos, são literalmente ignoradas”.  

Para este operador, o facto de a oferta grossista ADSL da MEO e o “mercado 5” não serem 

revistos pela ANACOM há mais de 10 anos, não lhe permite ser competitivo e operar de 

forma sustentada, o que se reflete na redução da sua carteira de clientes. 

b) Entendimento da ANACOM  

A ANACOM regista as informações transmitidas quanto à observação da G9 sobre o 

negócio MVNO, salientando-se que esta Autoridade não recebeu reclamações formais 

                                                           
15 Refere que a única proposta que recebeu é impossível de sustentar economicamente numa qualquer 
operação. 
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apresentadas pelo operador sobre o processo de negociações com operadores móveis 

com vista a constituir-se como MVNO.  

Em relação à revisão da oferta regulada de ADSL da MEO, importa salientar que esta não 

é a sede adequada para endereçar essa questão. Ainda assim, esclarece-se que esta 

oferta continua a ser monitorizada pela ANACOM e posteriormente a 2012 foram impostas 

alterações à mesma por forma a adequá-la às solicitações dos beneficiários. Acresce que, 

no contexto da análise dos mercados de acesso local grossista num local fixo e de acesso 

central grossista num local fixo para produtos de grande consumo (mercados 3a e 3b), a 

ANACOM entendeu dever estender a toda a oferta Rede ADSL PT a obrigação de 

orientação dos preços para os custos suprimindo-se a regra de “retalho-menos” (mas 

exigindo-se que a MEO demonstre que não se encontra a esmagar as margens nas áreas 

não competitivas). Na sequência da referida análise de mercados a MEO reduziu os preços 

de algumas componentes da oferta Rede ADSL PT. 

5. CONCLUSÃO 

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito do procedimento de consulta pública e 

audiência prévia dos interessados, a ANACOM considera que devem ser introduzidas no 

projeto de decisão a ser notificado à CE, para além de uma referência ao procedimento de 

consulta e de audiência prévia e aos contributos recebidos nesse âmbito, e de alguns 

ajustamentos de natureza editorial, as seguintes alterações: 

o No capítulo 7.3.3., relativo à obrigação de transparência, a MEO, no que respeita à 

interligação TDM, deixa de ter a obrigação de publicar na Internet ou na plataforma 

Extranet já existente informação relativa à qualidade das redes dos prestadores 

interligados. No entanto, a ANACOM, caso venha a considerar necessário, poderá 

solicitar aos operadores o envio desta mesma informação; 

o No capítulo 7.3.4.1., relativo à terminação de chamadas originadas em países fora 

do EEE, esclarece-se que por preços de terminação equivalentes aos preços 

regulados que são cobrados pelos prestadores em atividade em Portugal ao tráfego 

originado no EEE se deverá entender preços de terminação iguais ou inferiores aos 

preços regulados que são cobrados pelos prestadores em atividade em Portugal ao 

tráfego originado no EEE.  
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Anexo I 
 

Lista de acrónimos e abreviaturas 

BU-LRIC Bottom up - Long Run Average Incremental Costs 

FTR Fixed Termination Rates 

GSM Sistema Global para comunicações Móveis 

IP Protocolo Internet 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

LRAIC Long Run Average Incremental Costs 

LRIC Long Run Incremental Costs 

MNO Mobile Network Operator 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 

OPS Outros Prestadores de Serviços 

ORI Oferta de Referência de Interligação 

OTT Over The Top 

PGI Ponto Geográfico de Interligação 

SPD Sentido provável de decisão 

STF Serviço Telefónico em local Fixo 

TDM Time Division Multiplexing 

UMTS Sistema de comunicações móveis de 3.ª geração 

VoIP Voz sobre o Protocolo Internet 

VoB Voz sobre Banda Larga 
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Anexo II 

Lista de operadores  

G9 G9 Telecom, S.A. 

NOS Inclui a NOS (NOS – Comunicações, S.A.), a NOS Madeira (NOS 

Madeira Comunicações, S.A.) e a NOS Açores (NOS Açores 

Comunicações, S.A.) 

MEO MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

VODAFONE Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
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Anexo III 

Lista de outras entidades/organizações 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

ARN Autoridade Reguladora Nacional 

AdC Autoridade de Concorrência 

BEREC Organismo Reguladores Europeus de Comunicações Eletrónicas / 

Body of European Regulators for Electronic Communications 

CE Comissão Europeia 

DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

EEE Espaço Económico Europeu 

UE União Europeia 

 


