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1 Enquadramento 

Nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE)1, compete à Autoridade Nacional 

de Comunicações (ANACOM) definir e analisar os mercados relevantes2, declarar as 

empresas com poder de mercado significativo (PMS) e determinar as medidas adequadas 

às empresas com PMS que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas3 em 

conformidade com os princípios do direito da concorrência. 

No sentido provável de decisão4 sobre a definição e análise dos mercados grossistas de 

terminação de chamadas em redes telefónicas públicas individuais num local fixo 

(doravante SPD sobre a análise do mercado 1)5, foram identificados com PMS todos os 

operadores de rede fixa que atuam nos mercados em causa. 

Este SPD elenca as obrigações a impor nos referidos mercados, de entre as quais realça-

se a obrigação de controlo de preços, a qual refere a necessidade de adotar preços de 

terminação fixados com base nos custos obtidos pela aplicação de um modelo de custeio 

LRIC “puro”. Entendeu-se em particular que a metodologia em causa é adequada à 

realidade nacional, atendendo nomeadamente a que na perspetiva da eficiência estática, 

implica a menor distorção sobre os preços de retalho e, na perspetiva da eficiência 

dinâmica, contribui para proporcionar melhores condições concorrenciais nos mercados 

retalhistas a jusante entre operadores com quotas de mercado diferentes, assim como para 

aumentar o bem-estar dos consumidores. 

A ANACOM colocou o sentido provável de decisão sobre os “Mercados grossistas de 

terminação de chamadas em redes telefónicas públicas num local fixo - Especificação da 

obrigação de controlo de preços” (doravante SPD sobre a obrigação de controlo de preços) 

em consulta pública e audiência prévia aos interessados, entre 04.04.2018 e 25.05.2018, 

tendo-se recebido, no prazo estabelecido, contributos de diversas entidades, cujas 

posições são resumidas nos capítulos seguintes. 

                                                           

1 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual. 
2 Artigo 56.º da LCE. 
3 Artigo 18.º da LCE. 
4 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432050 
5 De acordo com a Recomendação da Comissão Europeia (CE) de 9 de outubro de 2014 relativa aos mercados 
relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas suscetíveis de regulamentação ex 
ante em conformidade com a Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro 

regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas, disponível em http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.295.01.0079.01.POR 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.295.01.0079.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.295.01.0079.01.POR
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2 Contributos recebidos 

Nos capítulos seguintes é apresentada uma síntese dos contributos recebidos pela 

ANACOM no âmbito do SPD sobre a obrigação de controlo de preços bem como a sua 

análise por parte desta Autoridade, o que não dispensa a leitura, quer do documento de 

consulta pública, quer dos contributos recebidos.  

Como referido no enquadramento, em paralelo com o SPD sobre a obrigação de controlo 

de preços foi colocado em consulta pública e audiência prévia o SPD sobre a análise do 

mercado 1, sendo que muitos dos temas abordados pelos interessados são sobrepostos a 

ambos os processos. Neste sentido, temas que não estejam diretamente relacionados com 

as opções do modelo desenvolvido ou com a implementação da obrigação de controlo de 

preços serão preferencialmente abordados no relatório da audiência prévia e da consulta 

pública respeitante ao processo de análise de mercado. 

Releva-se, ainda, que o relatório disponibilizado constitui parte integrante da decisão 

relativa aos “Mercados grossistas de terminação de chamadas em redes telefónicas 

públicas num local fixo - especificação da obrigação de controlo de preços”. 

Responderam a esta consulta, no prazo estabelecido, cinco entidades: 

 Autoridade da Concorrência (doravante AdC); 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor O (doravante DECO) 

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

 NOS Comunicações S.A. (doravante NOS); 

 Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (doravante Vodafone). 

3 Conceitos e pressupostos do modelo de custeio desenvolvido 

3.1 Características inerentes ao modelo 

A AdC no que diz respeito a metodologia de custeio LRIC "puro" na determinação do preço 

máximo de terminação, refere que se encontra em linha com a Recomendação da CE que 

visa incentivar uma maior harmonização dos preços de terminação a nível da União 

Europeia (UE). A AdC revela ainda que em pareceres anteriores se pronunciou no sentido 

de considerar adequada a utilização da metodologia de custeio LRIC "puro" na 

determinação do preço máximo de terminação. 
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A NOS menciona que no anexo 1 ao documento de consulta estão parametrizadas 

reduções anuais de 8% de CAPEX referentes a cartas de linha (portos) na tabela de 

Equipment capital expenditure trends. Segundo a NOS, este valor afigura-se excessivo, 

entendendo como mais adequados valores na vizinhança dos 5%. 

Comentário da ANACOM 

A ANACOM salienta que no decurso da atualização deste modelo, as tendências dos 

preços deste e de outros tipos de equipamentos foram baseadas em benchmarks 

internacionais e validados pela observação das tendências reais de variação dos preços 

ocorridos nos últimos anos. Salienta-se que, nem todas as categorias de investimentos 

(CAPEX) apresentam tendências de evolução do preço negativas. Por exemplo, itens de 

ativos referentes à parte passiva da rede (como sites e construção civil) apresentam uma 

tendência de evolução dos preços positiva (aumento de preços). 

Durante a recolha de dados, os operadores foram convidados a fornecer informação 

sobre a evolução dos preços em Portugal, não tendo sido prestada nenhuma informação 

o que dificultou, neste aspecto, a atualização do modelo. 

Não obstante, considerando o comentário agora prestado pela NOS, o consultor realizou 

um benchmark para o CAPEX referente às cartas de linha, constatando-se que o valor 

de -8% por ano, apesar de se encontrar genericamente dentro das expetativas 

internacionais, encontra-se no limite inferior de tais expetativas. Neste sentido, atentos 

os comentários das NOS e o trabalho adicional desenvolvido pelo consultor, a ANACOM 

entende ser apropriado considerar reduções anuais de 5% de CAPEX referentes a cartas 

de linha no modelo atualizado. 

A DECO afirma que não tem elementos que permitam não considerar como validas e 

adequadas as medidas tomadas 

A MEO refere que sob o ponto de vista técnico, os pressupostos assumidos referentes a 

alguns dos dados utilizados no modelo não parecem adequados à realidade que se 

pretende retratar. Os parágrafos seguintes contêm os comentários da MEO sobre cada um 

destes aspectos: 
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1. Número de casas passadas 

Segundo a MEO, o modelo pressupõe uma evolução do número de casas passadas em 

NGA que não parece coadunar-se com a realidade do país. Em particular, a MEO refere 

que para além de entre 2018 e 2020 se estar a prever um decréscimo do número de casas 

passadas (de 4.188.334 em 2017 para 4.180.009 em 2020), facto que parece 

incompreensível, em 2025 este valor estabiliza em 4.205.888 casas passadas, que 

também constitui um decréscimo face aos valores estimados para 2023 e 2024. 

A MEO salienta, a este respeito, que em dezembro de 2017 atingiu o número de 4,0 

milhões6 de casas passadas, tendo como meta chegar aos 5,3 milhões de casas passadas 

em 2020. 

A MEO refere ainda que também os outros operadores fixos (NOS e Vodafone) já 

divulgaram publicamente os seus objetivos de penetração de fibra, que vão muito além de 

4,2 milhões de casas passadas estimadas no modelo da Analysys Mason. 

Assim a MEO considera que a estimativa constante do modelo fica muito aquém dos 

valores previstos, devendo ser revista em conformidade com as perspetivas plausíveis do 

mercado. 

Comentário da ANACOM 

A ANACOM regista que, de facto, esta evolução não é consentânea com os indicadores 

estatísticos e informa que o número de casas passadas foi atualizado no modelo de 

modo a ter em conta os desenvolvimentos recentes e os planos anunciados pelos 

operadores fixos portugueses. Neste sentido o modelo agora prevê a seguinte evolução 

para o número de casas passadas em NGA: 

2017 2018 2019 2020 2025 

4.188.334  4.932.078  5.024.458  5.110.239  5.406.532  
 

2. Número de nós de acesso 

De acordo com a MEO, o número de nós de acesso de cobre do operador hipotético 

eficiente terá de ser fortemente influenciado pelo desenho da rede de cobre do operador 

                                                           
6 Este valor inclui a cobertura das redes rurais. 
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incumbente, em estreita relação com a cobertura nacional exibida. No entanto, refere que 

em vez de ter sido usado o número de nós de acesso que a MEO reportou para a sua rede, 

foi adotado um número bastante inferior, ou seja, apenas 1.669. 

A MEO considera que decorrente deste facto, o número de equipamentos que agregam os 

acessos de cobre (DSLAM) considerado no modelo, e consequentemente o número de 

uplinks, é bastante inferior ao que seria realmente necessário para cobrir o território e a 

população, pois requereria igualmente o recurso aos SDF (SecondaryDistribution Frame). 

Comentário da ANACOM 

Sobre os aspectos técnicos do modelo que a MEO alega não serem adequados à 

realidade existente no território nacional, é importante notar que a configuração da rede 

do operador incumbente foi considerada, embora não tenha sido modelada “ipsis verbis”. 

Salienta-se a este propósito que embora o número de nós de acesso modelados seja 

fortemente influenciado pelo desenho da rede do operador incumbente em estreita 

relação com a cobertura de índole nacional exibida, os níveis de agregação considerados 

no modelo foram objeto de alteração por forma a refletir um nível de eficiência superior. 

Adicionalmente, é importante notar que o exercício de modelização realizado incidiu 

sobre a rede core e não sobre a rede de acesso, implicando que o número de MDF 

modelado não tenha qualquer impacto sobre o valor LRIC puro da FTR calculada, uma 

vez que o número de MDF não é incremental com o tráfego de chamadas terminadas. 

Sobre a questão do número de MDF, os próprios consultores referiram que este número 

(1669) corresponde ao número de centrais locais e não ao número de MDF, que de resto 

não foram modelados, uma vez que são parte da rede de acesso e por conseguinte estão 

fora do âmbito deste modelo. Como se referiu, o dimensionamento da rede de acesso 

não varia com a inclusão do tráfego de terminação, embora o número de portos com 

ligação à rede core nos nós de acesso possam variar.  

3. Número de nós de acesso com OLT 

A MEO refere que relativamente aos acessos em fibra, embora esteja referido que o 

modelo considera como elegíveis 513 nós de acesso para a colocação de OLT, ao longo 

de todo o período de estudo, o modelo apenas utiliza 95. De acordo com a MEO, com este 
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número parece não ser viável abranger o número de casas passadas que são referidas 

(cerca de 4.2 milhões) e/ou obter-se o número de clientes suportados em redes de alta 

velocidade (RAV) que foi indicado.  

A MEO refere ainda que analisando apenas os dados do geotipo 1, verifica-se que são 

estimados apenas 13 nós de acesso com OLT, para um total de 3,6 milhões de casas 

passadas. 

Comentário da ANACOM 

Relativamente ao comentário aqui apresentado, releva-se que a abordagem 

metodológica para dimensionar a RAV no modelo é explicada no model documentation 

(anexo I do SPD).  

A MEO baseia as suas considerações e cálculos apenas na sua própria 

rede/subscritores (FTTx), no entanto, no modelo, apenas o número de nós da rede é 

semelhante ao valor da MEO. A suposição subjacente considerada no modelo é de que 

o mesmo número de nós é capaz de suportar um número maior de linhas, o que se 

entende razoável porque: (i) estas linhas estão localizadas dentro do mesmo território; 

(ii) a metodologia adotada é scorched-node. Assim, sob este pressuposto, é necessário 

um menor número de nós para cobrir um número maior de casas em relação aos cálculos 

da MEO.  

Na realidade, é normal que a MEO explore a sua rede legada existente (em termos de 

número de nós e sua localização) quando planeia e implementa a sua própria RAV 

(abordagem de sobreposição), como fazem todos os operadores. Não é este, no entanto, 

o cenário subjacente ao operador hipotético modelado que por definição não gere uma 

rede legada. Assim, é necessário no modelo um número menor de nós para cobrir um 

número maior de residências em relação aos cálculos da MEO. Em conclusão, as 

premissas do modelo serão mantidas. 

4. Número de call servers 

A MEO refere que na versão agora atualizada do modelo, a Analysys Mason procedeu à 

revisão do número de calI servers de 5 para 2, tendo dado com explicação para esta 
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redução o facto de a maior parte dos operadores portugueses ter reportado ter 

implementado entre 2 a 3 call servers. 

A MEO considera que para um operador com a dimensão que se pretende modelar é 

imperativo a existência de 3 call servers, tal como os implementados pela MEO na sua 

rede: dois call servers em ambiente de produção com redundância absoluta e um call 

server com funções de ensaio para teste e validação de novas funcionalidades e upgrades, 

antes da sua implementação em produção. 

Comentário da ANACOM 

O número de call servers foi revisto com base nas informações fornecidas pelos 

operadores durante o processo de recolha de dados. A maioria dos operadores indicou 

apenas dois call servers, pelo que o valor foi atualizado de 5 para 2.  

O terceiro call server sugerido agora pelo MEO não é na verdade utilizado para o tráfego, 

mas sim para testes de produção. Concorda-se que ter um terceiro elemento para testes 

é razoável, pelo que o modelo foi atualizado por forma a incluir um call server adicional 

ao número calculado pelo algoritmo. Esse servidor adicional não é dimensionado com 

base no tráfego, dado que é usado apenas para testes de produção. 

5. Redundância na rede de transmissão 

A MEO refere que a rede de transmissão modelada entre o Continente, os Açores e a 

Madeira não prevê redundância, sendo que tal contrasta com a sua realidade, uma vez 

que a sua rede de transmissão entre os Açores, a Madeira e o Continente é securizada 

(usando um anel Continente-Açores-Madeira, através de um troço do cabo submarino 

Collumbus III entre o Continente e os Açores, um troço do cabo submarino Atlantis 2 entre 

a Madeira e o Continente, e um terceiro troço num cabo submarino da MEO entre a Madeira 

e os Açores). Também na ilha da Madeira, refere que existem dois nós L2. A MEO 

considera, assim, que a rede do operador hipotético deveria reproduzir estas 

características. 

A MEO salienta que, compreendendo que o objetivo do modelo em causa é a modulação 

de um operador hipotético, que, por definição, não terá replicadas as características exatas 

de um operador histórico, não pode aceitar que sejam realizadas determinadas 
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simplificações no modelo, nomeadamente ao nível da topologia de rede, sem que os 

impactos dessas ações sejam devidamente mensurados. 

Comentário da ANACOM 

Sobre as ligações entre o Continente e as Regiões Autónomas, importa referir que do 

ponto de vista conceptual a rede da MEO é certamente um ponto de referência útil e 

importante para modelar a rede de um operador hipotético, embora tal não signifique que 

a rede modelada deva ser idêntica à da MEO, já que a rede do operador histórico foi 

estabelecida/desenvolvida ao longo de várias décadas em comparação com a rede do 

operador modelado (hipotético). A rede modelada é baseada nas tecnologias mais 

recentes no que diz respeito a todos os elementos da rede, o que geralmente não se 

verifica no caso da rede de um operador histórico, não permitindo assim uma 

comparação direta entre as duas redes. 

Acresce que a rede modelada do operador hipotético não tenta replicar as características 

da rede do operador histórico, sendo também de realçar que a rede de cabos submarinos 

não varia com o tráfego de terminação, pelo que para efeitos do modelo desenvolvido o 

consultor implementou algumas simplificações, nomeadamente ao nível da topologia de 

rede, considerando que as Regiões Autónomas têm redes independentes e ligadas 

direta e individualmente a Portugal Continental através de um cabo submarino que liga 

os nós L2 aos nós da rede core localizados em Portugal Continental, por contraponto 

com a estrutura em anel mantida pela MEO. 

Neste contexto, reconhecendo a importância das redes nacionais deterem um nível de  

redundância e resiliência significativo, é entendimento desta Autoridade que a 

simplificação ao nível da rede de cabos submarinos incorporada no modelo é razoável 

na medida em que – como se referiu acima – a arquitetura desta rede não difere em caso 

de exclusão do tráfego de terminação e, por essa via, não se repercute na estimativa de 

custos de terminação fixa que se pretende aferir com o presente exercício. 

3.2 Características do operador hipotético modelado 

Os diferentes princípios considerados no desenvolvimento do modelo de custeio para a 

terminação fixa foram agregados em quatro dimensões distintas, as quais estão 

relacionadas com: 
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 Operador; 

 Tecnologia; 

 Serviços; 

 Implementação. 

3.2.1 Operador 

Não se receberam comentários sobre o tipo de operador, cobertura da rede do operador a 

modelar e escala mínima eficiente, pelo que a ANACOM entende manter na decisão final 

o entendimento expresso no SPD. 

3.2.1.1 Obtenção da escala mínima eficiente 

A MEO considera que assentando o modelo desenvolvido num operador hipotético 

existente, com uma cobertura nacional e sendo a obtenção de uma escala mínima eficiente 

realizada num período temporal de quatro anos, é assumido que o operador hipotético 

apenas instalará uma rede core, à qual os custos de tráfego estão associados, tendo 

disponível de forma imediata uma rede de acesso que lhe permitirá oferecer o serviço de 

terminação de chamada fixa, assim como os restantes serviços de voz. 

Na opinião da MEO, estes pressupostos permitem modelar um mercado competitivo e 

contestável, no qual são praticamente inexistentes as barreiras à entrada e os custos 

afundados. No entanto e segundo a apreciação da MEO, estes pressupostos enformam 

um cenário hipotético, que não reflete os condicionalismos que os operadores reais no 

mercado enfrentam, questionando se estes pressupostos são efetivamente os mais 

corretos para simular os custos de um operador hipotético existente. 

Assim e segundo a MEO, atendendo ao curto período para a obtenção da escala mínima 

eficiente, o modelo desenvolvido afasta-se da realidade, não permitindo que se verifique 

uma recuperação da totalidade dos investimentos e dos custos operacionais, 

nomeadamente face à procura efetiva do operador hipotético existente, pelo que carece de 

devida explicitação e fundamentação. 
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Comentário da ANACOM 

A este respeito, a ANACOM entende que é importante recordar que não obstante o 

exercício de modelização ter subjacente um operador hipotético, ao longo de todo este 

processo procurou-se ancorar a construção deste modelo de custeio na realidade 

nacional, quer em termos das características históricas e correntes observáveis, quer 

também em termos das características que, com algum grau de segurança, são 

passíveis de serem perspetivadas. 

Relativamente aos períodos para a obtenção da escala mínima eficiente, a ANACOM 

entendeu que foi tida em conta uma série temporal adequada, a fim de permitir a 

recuperação total dos custos. A este propósito, recorda-se que o modelo implementado 

não difere significativamente, neste aspecto, de outros modelos similares desenvolvidos 

por outras ARN nem da anterior versão deste modelo. Acresce ainda que o uso da 

depreciação económica garante a recuperação total dos custos durante a vida útil dos 

ativos da rede. 

Entendimento da ANACOM 

Após a avaliação das opções acima mencionadas e, tendo em conta os contributos 

recebidos no âmbito do SPD, a ANACOM decidiu manter o entendimento quanto à 

obtenção da escala mínima eficiente. 

Obtenção da escala mínima eficiente 

A ANACOM entende que a obtenção da escala mínima eficiente de um operador 

hipotético existente, para efeitos do modelo a desenvolver, corresponde a um prazo de 

quatro anos, ao longo do qual a quota de mercado do operador aumenta 

progressivamente até que a escala mínima eficiente seja atingida. 

3.2.2 Tecnologia 

Esta secção aborda os aspectos conceptuais relacionados com tecnologia a incluir no 

modelo de custeio. Está estruturada da seguinte forma: 

 Desenho da rede; 
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 Demarcação das camadas de rede; 

 Desenho dos nós da rede. 

Não se receberam comentários sobre a demarcação das camadas de rede e desenho dos 

nós da rede. No tocante ao desenho da rede apenas foram rececionados comentários 

sobre a rede de acesso a modelar. Relativamente aos pontos sobre os quais não foram 

recebidos comentários, a ANACOM entende manter na decisão final o entendimento 

expresso no SPD. 

3.2.2.1 Rede de acesso a modelar 

A NOS refere que, no tocante às tecnologias utilizadas na rede, não é considerado o 

contributo da tecnologia HFC, quer na evolução do número de nós, quer na estimativa de 

custos. Segundo este operador, importa que a ANACOM esclareça os princípios que 

subjazem a esta exclusão, atendendo à cobertura da rede HFC no nosso país. 

A NOS realça ainda que o número de nós da rede IP considerado pela ANACOM no 

contexto da agregação de rede é manifestamente inferior à realidade do nosso país, sendo 

que este valor é, segundo a NOS, crescente com a expansão da rede FTTH. A NOS 

considera que a parametrização dos nós da rede core aparenta estar subestimada face à 

sua experiência. 

Comentário da ANACOM 

O modelo agora atualizado, manteve na sua generalidade os pressupostos utilizados no 

desenvolvimento do modelo original, tendo-se optado por, sempre que possível, utilizar 

a melhor informação disponível (nomeadamente em termos de definição de evolução do 

mercado, penetração, tráfego, prospetivas de migração entre redes e desenvolvimentos 

tecnológicos, geotipos e revisão dos custos e capacidades dos equipamentos de rede). 

Deste modo, os conceitos metodológicos, relativos ao desenvolvimento e 

implementação do modelo de custeio de terminação fixa mantiveram-se face ao modelo 

original. 

Considerando que este processo resultou de uma atualização do modelo anterior, da 

concordância generalizada da opção tomada aquando do desenvolvimento do modelo e 

de que um operador com crescimento orgânico e não resultante de fusões e aquisições 
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nunca teria, por razões de eficiência, várias tecnologias de acesso a ANACOM manteve 

a opção tomada aquando do desenvolvimento do modelo.  

Relativamente ao número de nós da rede IP no contexto da agregação de rede ser 

manifestamente inferior à realidade do nosso país, informa-se que o número de nós dos 

operadores fixos para determinar o número de nós nas layers de agregação e core foi 

revisto, confirmando-se que as estimativas constantes no modelo são consistentes com 

a configuração de um operador fixo com cobertura nacional. 

A MEO refere que de acordo com as últimas estatísticas disponibilizadas pela ANACOM, 

referentes ao número de acessos do STF (4º trimestre de 2017), 10,5% dos acessos são 

suportados em frequências GSM/UMTS. Para a MEO o modelo de cálculo do custo do 

serviço de terminação de chamadas em redes telefónicas públicas num local fixo 

desconsidera totalmente esta tecnologia de acesso. 

A MEO afirma não poder deixar de expressar o seu completo desacordo relativamente a 

esta situação, nomeadamente tendo em consideração que é objetivo do modelo retratar os 

custos incorridos por um operador hipotético existente, com as características atuais e 

futuras das respetivas redes de acesso. Para a MEO, a ausência de acessos suportados 

em frequências GSM/UMTS no modelo de cálculo agora proposto não assegura uma 

remuneração da totalidade dos custos incorridos pelos operadores existentes no mercado, 

inclusive numa ótica de total eficiência de rede. 

Comentário da ANACOM 

O modelo considera que a “tecnologia equivalente moderna” para fornecer serviços de 

voz numa rede fixa é o protocolo de voz sobre IP (VoIP) utilizando para o efeito uma rede 

de acesso baseada em fibra ótica na maior parte da rede. Nesse sentido, o modelo 

considera uma rede de acesso de cobre e fibra, sem considerar explicitamente 

tecnologias alternativas, como cabo, tecnologias de acesso rádio móvel ou outras 

tecnologias de acesso, sendo considerada a migração das redes de cobre para redes 

de nova geração em consonância com as atuais expectativas de evolução a médio e 

longo prazo (para mais informação sobre a opção tomada ver página 18 do anexo III do 

SPD). Releva-se, no entanto, que pese embora não tenha sido modelada a rede de 
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acesso baseada em tecnologia GSM/UMTS, os subscritores destas tecnologias foram 

considerados. 

Em futuras atualizações e caso a tendência evidenciada pela MEO continue a verificar-

se, a ANACOM não deixara de ter em máxima consideração a questão agora elencada. 

No entanto, a seguir tal abordagem, tal implicara uma alteração substancial do modelo, 

inclusive nas opções metodológicas seguidas pelo modelo, já que o modelo deixa de 

modelar um operador hipotético baseado em tecnologias de “acesso fixas” para modelar 

um operador hipotético com uma estratégia convergente fixo-móvel. Releva-se que o 

que se pretendeu neste momento foi uma atualização do modelo desenvolvido entre 

2013 e 2014. 

Entendimento da ANACOM 

Após a avaliação das opções acima mencionadas e, tendo em conta os contributos 

recebidos no âmbito do SPD, a ANACOM decidiu manter o entendimento quanto à 

obtenção da rede de acesso a modelar. 

3.2.3 Serviços disponibilizados 

Esta secção aborda os aspectos conceptuais relacionados com os serviços a incluir no 

modelo de custeio. Está estruturada da seguinte forma: 

 Serviços a modelar; 

 Perfil de tráfego da rede do operador a modelar; 

 Custos retalhistas e grossistas. 

Rede de acesso a modelar 

A ANACOM entende que a rede de acesso considerada para efeitos da contabilização 

do tráfego e do tipo de equipamentos no primeiro ponto de concentração do tráfego deve 

ser baseada em tecnologia de cobre e fibra, sendo considerada a migração das redes 

de cobre para redes de nova geração em consonância com as atuais expectativas de 

evolução a médio e longo prazo. 
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Apenas foram recebidos comentários sobre o perfil de tráfego da rede do operador a 

modelar, pelo que a ANACOM entende manter na decisão final o entendimento expresso 

no SPD sobre os restantes itens. 

3.2.3.1 Perfil de tráfego da rede do operador a modelar 

A MEO refere que foi proposta uma abordagem conservadora que projeta uma estagnação 

do tráfego originado na rede fixa para o período 2017-2025. Para a MEO, esta projeção 

não é de todo justificável, quer considerando a evolução registada no passado recente, 

quer considerando as expectativas do mercado de que este tipo de tráfego continuará a 

ser cada vez mais substituído por tráfego realizado através das redes móveis e através da 

Internet. 

A MEO é da opinião que o tráfego com origem nas redes fixas está em queda desde há 

vários anos, não obstante o número de acessos ao serviço ser crescente (como resultado 

do crescimento das ofertas em pacote) e serem cada vez mais preponderantes as ofertas 

que incluem plafonds de tráfego gratuito. Esta situação, segundo a MEO, denuncia a 

existência de pressões competitivas exógenas ao mercado tão fortes que nem com o 

parque de utilizadores potenciais a crescer e o preço marginal de utilização (cada vez mais) 

gratuito, o consumo do serviço deixa de diminuir. Tal reflete, para a MEO, a substituição 

inexorável que está a ocorrer do consumo deste serviço pela utilização de serviços de 

mercados adjacentes, como o STM e os OTT, não havendo qualquer razão para considerar 

que tais pressões competitivas serão atenuadas no período 2017-2025. 

Assim, a MEO considera que a projeção do tráfego originado na rede fixa para o período 

2017-2025 deve ser revista em baixa e evidenciar uma tendência de declínio. 

Comentário da ANACOM 

Considerando o declínio do valor médio do tráfego on-net e off-net por assinante fixo, 

em linha com a observação recente, e do trafego de entrada por assinante fixo, a 

ANACOM em conjunto com o consultor decidiu modelar uma evolução do tráfego estável 

para o futuro, como uma suposição conservadora para o modelo agora atualizado. Note-

se que a redução histórica do tráfego por assinante já foi refletida no modelo, uma vez 

que a previsão do tráfego total (2017-2025) é significativamente menor no modelo agora 

atualizado face ao modelo de 2014.  
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Adicionalmente não é expectável que o tráfego por utilizador continue a diminuir 

significativamente, uma vez que Portugal já é um dos países, tendo por base o 

benchmark realizado pelo consultor, com o tráfego mais baixo por assinante fixo na 

Europa Ocidental. 

Sendo provável que o tráfego por assinante continue a diminuir de alguma forma, dada 

a prevalência dos pacotes móveis que oferecem voz ilimitada e a concorrência de outros 

serviços, como os OTT, considera-se, no entanto, que dado o já baixo tráfego por 

utilizador quando comparado com outros países europeus, que é improvável que o 

tráfego diminua significativamente mais. 

Pese embora o modelo já assumir uma diminuição do tráfego anual por assinante fixo  

(-0,25% CAGR entre 2017-2025), foram tidos em consideração os comentários da MEO, 

pelo que o modelo irá assumir uma redução de -0,5% CAGR.  

Entendimento da ANACOM 

Após a avaliação e ponderando os contributos recebidos, a ANACOM decidiu rever o 

entendimento quanto à evolução do tráfego de voz nos termos definidos no respetivo 

documento de consulta. 

 Perfil de Tráfego 

A ANACOM entende assim, com base na informação coligida pelo consultor e sua 

proposta, que o volume de tráfego global e, consequentemente, o tráfego do operador 

hipotético a considerar para efeitos do modelo deve ser estimado tendo em consideração 

os atuais volumes médios e perfis de tráfego.  

3.2.4 Implementação do modelo 

Nesta secção, discutir-se-ão os aspectos conceptuais relacionados com a implementação 

de serviços no modelo de custeio, estruturada da seguinte forma: 

 Incremento relevante; 

 Metodologia de depreciação de ativos; 

 Horizonte temporal; 
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 Remuneração do custo de capital; 

 Calibração do modelo 

Apenas foram recebidos comentários sobre o incremento relevante, mantendo-se na 

decisão final o entendimento expresso no SPD sobre os restantes itens. 

3.2.4.1 Incremento relevante  

No que respeita à informação constante da Figura 10 do SPD, a NOS é da opinião que 

importa esclarecer o motivo para uma subida substancial dos core routers ao longo dos 

anos, uma vez que, se é verdade que é previsível que haja um aumento de nós de core, 

também é verdade que tal não se deverá certamente ao incremento do tráfego de voz fixa, 

o que torna a evolução prevista pouco evidente. 

Comentário da ANACOM 

Releva-se que o número de core routers depende do número de nós principais (5) e do 

número de chassis. O número de chassis depende do tráfego ao nível do core. O tráfego 

cursado ao nível do core não é apenas voz fixa, mas também banda larga, circuitos IP/E-

VPN, TV, etc. O tráfego na sua globalidade deverá continuar a crescer e, portanto, o 

número de core routers também deverá aumentar. 

Entendimento da ANACOM 

Após a avaliação das opções acima mencionadas e, tendo em conta os contributos 

recebidos no âmbito do SPD, a ANACOM decidiu manter o entendimento quanto ao 

incremento relevante. 

Incremento relevante 

A ANACOM considera que relativamente ao incremento a utilizar, o modelo deve, tal 

como preconizado pela Recomendação da CE sobre preços de terminação, apurar os 

custos evitáveis do serviço grossista de terminação fixa. Desta forma, apenas devem ser 

considerados os custos sensíveis ao tráfego de terminação expurgando-se do seu 

cálculo quaisquer custos não sensíveis ao tráfego de terminação. 
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3.3 Resultados do modelo 

Tendo em consideração a descrição das opções modeladas e dos mecanismos empregues 

na implementação prática dessas opções, apresentam-se os custos incrementais unitários 

(a valores de 2017) do serviço grossista de terminação fixa, calculado de acordo com a 

metodologia LRIC “puro” (Figura 1).  

Figura 1: Resultados produzidos pelo modelo 

 
Fonte: Modelo de custeio desenvolvido pela Analysys Mason 

Como se pode verificar, o modelo de custeio desenvolvido pela ANACOM na base da 

opção LRIC "puro" aponta para que o custo do serviço grossista de terminação fixa, 

apurado de acordo com a Recomendação da CE sobre preços de terminação se situe, em 

2018, em torno de 0,046 cêntimos por minuto (a preços de 2017), ou 0,047 cêntimos por 

minuto considerando uma inflação próxima de 1,4%7 em 2018. 

Acresce que com o intuito de promover a certeza regulatória, a ANACOM entende que 

deve, desde já, ser identificado o valor do preço máximo do serviço grossista de terminação 

fixa para os dois exercícios seguintes, i.e. 2019 e 2020, atualizados pelos dados da inflação 

existentes e previstos, nos termos descritos de seguida: 

                                                           
7 De acordo com o Relatório do Orçamento do Estado para 2018, disponível no sitio de Internet em: 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67
774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624445
774d43315953556c4a587a49794c6e426b5a673d3d&fich=ppl100-XIII_22.pdf&Inline=true. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624445774d43315953556c4a587a49794c6e426b5a673d3d&fich=ppl100-XIII_22.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624445774d43315953556c4a587a49794c6e426b5a673d3d&fich=ppl100-XIII_22.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624445774d43315953556c4a587a49794c6e426b5a673d3d&fich=ppl100-XIII_22.pdf&Inline=true
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FTR (2018) = 0,046 c€ * (1 + 1,4%) = 0,047 c€ 

FTR (2019) = 0,046 c€ * (1 + IPC(2018)) * (1 + OE(2019))  

FTR (2020) = 0,045 c€ * (1 + IPC(2018)) * (1 + IPC(2019)) * (1 + OE(2020))  

Neste contexto: 

 FTR(x) corresponde ao preço máximo de terminação fixa, por minuto e faturado ao 

segundo desde o primeiro segundo, a aplicar no exercício x. 

 IPC(x) corresponde à taxa de variação média do Índice de Preços do Consumidor 

no ano x, conforme calculado e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 OE(x) corresponde ao valor de inflação prevista no Orçamento de Estado do ano x. 

Os valores anteriores deverão entrar em vigor dez dias úteis após a publicação da decisão 

final referente ao presente processo e para 2019 e 2020 a 01.10.2019 e a 01.10.2020 

respetivamente. 

Para efeitos da operacionalização da atualização de preços acima descrita, a ANACOM 

comunicará aos operadores detentores de PMS nestes mercados até ao final do primeiro 

quadrimestre do exercício em questão a atualização resultante para os exercícios de 2019 

e de 2020, publicando também esta informação no seu sítio de Internet. 

Como se referiu, em adição ao presente documento de consulta, devem os interessados 

considerar os documentos anexos preparados pelo consultor bem como a versão pública 

do modelo de custeio desenvolvido. 

3.4 Apresentação do modelo 

A Vodafone realça as limitações que a aplicação de fatores aleatórios de +15% ou -15% 

impõem na presente pronúncia da Vodafone sobre o modelo de suporte. 

A Vodafone não põe em questão a aplicação de fatores aleatórios como forma de 

assegurar a natureza confidencial da utilização de informação de um ou mais dos 

operadores nacionais. Aliás a Vodafone considera que este é um mecanismo eficaz que 

permite a disponibilização do modelo de suporte a todos os interessados para comentar e 

analisar. 
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As objeções da Vodafone referem-se tão somente à aplicação de fatores aleatórios tão 

expressivos sobre parâmetros estruturais dos cálculos efetuados no modelo de suporte, 

que condicionam quaisquer comentários que os operadores possam ter sobre os mesmos 

a uma margem de erro de até 30% positivos ou negativos. Neste contexto, sugere que tal 

disparidade de variação afeta significativamente a qualidade dos comentários objetivos que 

os interessados possam ter sobre os valores concretamente refletidos no modelo de 

suporte, nomeadamente na aferição da adequabilidade dos pressupostos com elevada 

sensibilidade e impacto no resultado final do modelo de suporte. 

Atentas as limitações aqui referidas, a Vodafone reitera a consideração de fatores 

aleatórios de +5% e -5%. 

Comentário da ANACOM 

Releva-se que o processo de anonimização é semelhante e consistente ao que foi 

seguido aquando do desenvolvimento inicial do modelo, bem como no modelo da 

terminação móvel e respetivas atualizações. A opção tomada teve por base a 

salvaguarda da informação considerada confidencial fornecida pelos operadores. Pese 

embora alguns parâmetros tivessem sido anonimizados, considera-se que os 

pressupostos, a estrutura de cálculo do modelo e os algoritmos utilizados pelo modelo, 

bem como a restante documentação publicada, permitirão às diferentes partes 

interessadas uma compreensão adequada do operador hipotético modelado, 

possibilitando assim pronúncias informadas. 

Relativamente à revisão do valor absoluto do fator aleatório para os valores indicados, 

tal alteração poderia não garantir a confidencialidade dos dados fornecidos pelos 

operadores, atendendo à estreita margem de variação proposta e ao reduzido número 

de respondentes ao pedido de informação de 2017. Recorde-se ainda a este respeito 

que foi assinado entre o consultor e os operadores um contrato de confidencialidade que 

com a atual abordagem fica salvaguardada. 

4 Conclusões e comentários finais 

No decurso da atualização e revisão deste modelo de custeio, que culmina com a decisão 

final sobre a revisão da obrigação de controlo de preços, baseados num modelo técnico-

económico desenvolvido especificamente para o efeito, a ANACOM procurou fomentar o 
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contributo das partes envolvidas, destacando-se um pedido de informação do modo a que 

o modelo tivesse a maior aderência possível à realidade nacional, assim como a realização 

de uma consulta pública, entre 04.04.2018 e 25.05.2018, sobre o modelo de custeio de 

terminação fixa.  

A multiplicidade de incentivos e interesses legítimos levou a que o presente exercício de 

modelização tenha tido em consideração todos os comentários, procedendo-se, sempre 

que justificável e fundamentado, a alterações no modelo, de modo a que este tenha a 

máxima aderência à realidade nacional. Na opinião desta Autoridade, tal reforça e valida a 

procura de soluções equilibradas, enquadradas no interesse público e nos objetivos de 

regulação da ANACOM. 

Em qualquer caso, a título de enquadramento das opções de modelização assumidas por 

esta Autoridade, salienta-se que estas opções tiveram sempre presente a preocupação de 

equilibrar as vantagens obtidas pelo aumento do grau de detalhe e precisão incutidos no 

modelo, com os custos inerentes ao seu desenvolvimento, nomeadamente em termos da 

necessária recolha, validação e tratamento de dados adicionais e da maior complexidade 

do próprio modelo.  

A ANACOM, como sempre e em todos os processos desta natureza tem, como não podia 

deixar de ter, em máxima consideração os comentários recebidos em sede de audiência 

prévia e consulta pública, pelo que face aos comentários remetidos decidiu em conjunto 

com o consultor proceder à revisão dos seguintes aspectos do modelo: (i) atualização do 

número de casas passadas; (ii) número de call servers; (iii) estimativas do trafego de voz, 

e; (iv) CAPEX das cartas de linha (portos). 

Outra questão que importa realçar prende-se com o facto de que num sector caracterizado 

por elevado dinamismo, é normal que entre o início de um projeto de modelização e o 

momento da sua disponibilização aos interessados algumas das variáveis incorporadas no 

modelo sejam passíveis de atualização. Não obstante, a ANACOM entende que a 

constante atualização de variáveis, perspetivas e conceitos não representa uma opção 

equilibrada nem pragmática, sob pena de potenciar um ciclo vicioso e permanente de 

atualização do modelo, cujo único resultado prático seria a procrastinação da necessária 

concretização da obrigação de controlo de preços neste mercado. 
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Como resultado dos entendimentos atrás expressos a ANACOM considera que, sem 

prejuízo das correções a alguns aspectos identificados nos comentários ao SPD, e 

respetivas variáveis dependentes, e alterados também no projeto de decisão a notificar à 

CE, determina-se que dez dias úteis após a decisão final referente ao presente processo 

no que se prende com os preços de 2018 e a 1 outubro de 2019 e a 1 outubro de 2020 

respetivamente para os preços atualizados pelos dados da inflação existentes e previstos, 

os preços máximos de terminação das chamadas vocais em redes fixas individuais a 

aplicar pelos operadores notificados com PMS sejam: 

FTR (2018) = 0,046c€ * (1 + 1,4%) = 0,047c€ 

FTR (2019) = 0,046 c€ * (1 + IPC(2018)) * (1 + OE(2019))  

FTR (2020) = 0,045 c€ * (1 + IPC(2018)) * (1 + IPC(2019)) * (1 + OE(2020))  

Neste contexto: 

 FTR(x) corresponde ao preço máximo de terminação fixa, por minuto e faturado ao 

segundo desde o primeiro segundo, a aplicar no exercício x. 

 IPC(x) corresponde à taxa de variação média do Índice de Preços do Consumidor 

no ano x, conforme calculado e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 OE(x) corresponde ao valor de inflação prevista no Orçamento de Estado do ano x. 
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Anexo A: Lista de acrónimos e abreviaturas 

ARN Autoridade Reguladora Nacional 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BAP Broadband Access Platformt  

BRAS Broadband remote access server 

BU-LRIC Bottom Up Long Run Incremental Costs 

CCA Contabilidade ao Custo Atual (Current Cost Accounting) 

DSLAM/MSAN   Digital Subscriber Line Access Multiplexer/Multi-Service Access Node 

DTH Serviço de televisão por satélite 

FL-LRIC/LRIC Custos prospetivos incrementais de longo prazo (Long Run Incremental 

Costs) 

FTTH Fibra até casa 

GPON Gigabit Passive Optical Network 

HCA Contabilidade ao custo histórico (Historical Cost Accounting) 

IP Internet Protocol 

IP NGN IP Next Generation Network  

IP/MPLS   Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching 

IPTV  Televisão sobre o protocolo Internet 

LAN Local area network 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

LRAIC Long-Run Average Incremental Cost 

MEA Modern Equivalent Assets 

RAV Rede de acesso de nova geração  

NGN Redes de nova geração (New Generation Networks) 

NG-SDH Next Generation SDH 

OLT Optical Line Terminal 

OPS Operadores e Prestadores de Serviço 

OTT Over The Top (OTT) 

PI Ponto de Interligação 

PMS Poder de Mercado Significativo 

PV Present value 

RAV Redes e serviços de alta velocidade 
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RADIUS Remote Authentication Dial In User Service  

RPG Rede de Próxima Geração 

SCA Sistema de Contabilidade Analítica 

SDH   Synchronous Digital Hierarchy 

SIM Subscriber Identity Module 

SPD Sentido Provável de Decisão 

STM Synchronous Transport Mode 

TDD Time Division Duplex 

TDM Time Division Multiplexing 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System  

VoD Video on demand (VOD) 

WACC Weighted Average Cost of Capital 

WDM Wavelength-division multiplexing 

xDSL 

 

Conjunto de tecnologias da família DSL 
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Anexo B: Lista de outras entidades/organizações 

Analysys Mason Analysys Mason Limited 

CE Comissão Europeia 

DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

ERG European Regulators Group (actual BEREC - Body of European 

Regulators for Electronic Communications) 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

UE União Europeia 

 

 


