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1. Enquadramento 

Na sequência da análise do mercado grossista de comunicações eletrónicas de elevada 

qualidade num local fixo (acesso e segmentos de trânsito)1 – doravante análise do Mercado 

4 – a ANACOM aprovou o sentido provável de decisão (SPD) sobre os preços dos circuitos 

que ligam o Continente e as Regiões Autónomas (RA) dos Açores e da Madeira (circuitos 

CAM) e dos circuitos que ligam várias ilhas dos Açores (circuitos Inter-ilhas), por 

deliberação de 20 de abril de 2017. 

A ANACOM determinou no referido SPD manter os preços (máximos) dos circuitos CAM e 

Inter-ilhas, no âmbito da oferta de referência de circuitos alugados (ORCA) e da oferta de 

referência de circuitos Ethernet (ORCE), até à próxima revisão anual dos referidos preços. 

Foi decidido submeter o SPD a audiência prévia das entidades interessadas, nos termos 

dos artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), bem como ao 

procedimento geral de consulta, previsto no artigo 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas 

(LCE)2, na sua redação atual, fixando-se, em ambos os casos, o prazo de 20 dias úteis 

para os interessados se pronunciarem. 

Em resposta ao procedimento geral de consulta e à audiência prévia dos interessados 

foram recebidos, dentro do prazo concedido, os comentários da MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO)3, da NOS, SGPS, S.A. (NOS)4 e da VODAFONE 

Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE)5. 

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

por deliberação de 12 de fevereiro de 2004, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na 

Internet as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação de natureza 

confidencial6. Ainda de acordo com a mesma alínea, o presente documento contém 

referência a todas as respostas recebidas e uma apreciação que reflete o entendimento 

desta Autoridade sobre as mesmas, constituindo parte integrante da decisão a que 

                                                            

1 Aprovada por decisão da ANACOM de 1 de setembro de 2016, disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394170.  

2 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro. 
3 Mensagem de correio eletrónico de 23 de maio de 2017. 
4 Mensagem de correio eletrónico de 23 de maio de 2017. A NOS respondeu em nome das suas participadas 

NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A. 
5 Mensagem de correio eletrónico de 23 de maio de 2017. 
6 Ver www.anacom.pt. 
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respeita. Atendendo ao carácter sintético deste relatório, a sua análise não dispensa a 

consulta das respostas recebidas, as quais serão disponibilizadas no sítio da ANACOM na 

Internet em simultâneo com o presente relatório. 

Salienta-se que os contributos que extravasam o âmbito dos procedimentos de audiência 

prévia e de consulta não são objeto de análise neste documento. 

2. Apreciação na generalidade 

A MEO concorda com a opção da ANACOM de, futuramente, efetuar a avaliação anual dos 

preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas no segundo semestre do ano, para evitar que esta 

se realize com base em estimativas de custos. 

No que respeita à capacidade considerada no anel CAM e no anel Inter-ilhas, a MEO 

reitera, mais uma vez, que a metodologia definida pela ANACOM é incorreta, salientando 

que se fosse considerada a capacidade que se encontra efetivamente em utilização em 

cada uma das suas redes, no caso dos troços CAM, a margem bruta por Gbps e por troço, 

tendo por base os custos estimados para 2016, cairia para uma margem negativa de [Início 

de Informação Confidencial – IIC]        [Fim de Informação Confidencial – FIC]%, em 

vez da margem calculada pela ANACOM (de [IIC]        FIC]%), conforme ilustrado nos 

dados que remete na sua pronúncia. 

Para a NOS, a natureza confidencial da informação quantitativa sobre custos que sustenta 

a decisão da ANACOM não permite avaliar se existem alterações significativas de contexto 

que justifiquem uma alteração dos preços baseada nos custos da MEO. Sem prejuízo, 

reitera a sua preocupação sobre duas matérias com implicações neste mercado grossista: 

(i) preços dos circuitos Inter-ilhas com ligação ao Corvo e às Flores, da propriedade da 

Fibroglobal, que são, a seu ver, manifestamente desproporcionais quando 

comparados com os preços regulados (da MEO) das restantes ligações Inter-ilhas do 

arquipélago, o que, no entender da NOS, exige uma intervenção urgente do regulador; 

e 

(ii) preços dos circuitos de 1 Gbps e 10 Gbps que, segundo a NOS, devem ser 

acompanhados de perto pelo regulador, para que a atual estrutura de preços não 

condicione a introdução de maiores capacidades nos acessos de banda larga nas ilhas 

e acelere o desenvolvimento tecnológico das mesmas.  
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A VODAFONE também considera não ter condições para se pronunciar adequadamente 

sobre a proposta de decisão apresentada pela ANACOM e exercer cabalmente o seu 

direito de audiência prévia relativamente ao SPD7 pelas mesmas razões apontadas pela 

NOS. De facto, tratando-se de uma análise dos custos incorridos pela MEO com a atividade 

“Cabos Submarinos CAM” e elementos complementares fundamentais para a formulação 

de preços, e sendo todos os dados apresentados pela MEO classificados como 

confidenciais, entende a VODAFONE que não pode analisar a correção e adequação dos 

valores apresentados para fundamentar uma posição sobre as consequências que a 

ANACOM retira dos mesmos, no sentido de não alterar os preços das ofertas reguladas.  

Sem prejuízo, a VODAFONE considera que a decisão da ANACOM em aceitar como 

válidas para o presente procedimento as estimativas da MEO (na impossibilidade de 

apresentar os custos efetivos em que esta incorreu) não cumpre a decisão do regulador de 

ajustar os preços “aos reais custos, com o objetivo de melhorar as condições de 

concorrência no mercado, com benefício para os operadores e prestadores de serviços 

(OPS) que necessitam de alugar essa infraestrutura para desenvolver a sua atividade e 

para os consumidores em geral, para que passem a usufruir de maior diversidade de 

oferta”. 

Assim, atento o princípio da adequação procedimental e considerando que a curto prazo a 

ANACOM disporá dos custos incorridos pela MEO em 2016, considera a VODAFONE que 

seria melhor que o regulador aguardasse tal momento, ao invés de tomar uma decisão com 

base em estimativas, adiando por mais um ano uma revisão dos preços máximos da oferta 

grossista com base nos “reais custos” incorridos pela MEO, principalmente quando o 

resultado prático de tal exercício equivale, na opinião da VODAFONE, a uma não alteração 

do status quo, ou seja, é, a seu ver, ineficiente. 

Segundo a VODAFONE, tendo a ANACOM decidido promover futuramente revisões de 

preços com base em custos reais e tendo o dever de procurar averiguar todos os factos 

cujo conhecimento seja adequado e necessário à tomada de uma decisão legal e justa, 

dentro de prazo razoável (cfr. artigo 115.º do Código do Procedimento Administrativo), é 

inadequada a opção do regulador de, por um lado, aceitar as estimativas apresentadas 

                                                            

7 Remetendo, neste contexto, para o estabelecido no n.º 2 do artigo 122.º do CPA, segundo o qual a notificação 
para o exercício do direito de audiência prévia dos interessados deve facultar os elementos necessários para 
que os interessados possam conhecer todos os aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e 
de direito.  
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pela MEO mas, ao mesmo tempo, admitir que, para os anos seguintes, o mesmo 

procedimento deverá aguardar a apresentação de custos reais. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM na sua decisão relativa à análise do Mercado 4, de 1 de setembro de 2016, 

determinou reavaliar os preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas com uma periodicidade 

anual, pelo que a ANACOM incluiu no Plano Plurianual 2017-2019, entre as diversas ações 

a desenvolver, a revisão destes preços até ao final do segundo trimestre de 2017. Regista-

se que o referido Plano foi submetido ao procedimento de consulta pública, não se tendo 

recebido qualquer pronúncia sobre esta matéria. 

Neste contexto, a ANACOM iniciou a recolha de informação e a análise nos termos 

previstos no início de 20178, tendo a MEO referido, na sua resposta à solicitação desta 

Autoridade, não lhe ser ainda possível “disponibilizar valores finais dos custos dos cabos 

submarinos relativos ao ano 2016, pelo que as tabelas relativas aos custos vão 

preenchidas com os valores finais apurados para o ano 2015 e com uma estimativa 

referente ao ano 2016”. 

Assim, os dados recolhidos referentes a custos, e só estes, ainda que não sendo finais, 

são baseados nos dados finais de 2015 e na atividade da MEO em 2016 já encerrada, uma 

vez que os dados foram remetidos pela MEO em março de 2017, não sendo por isso 

expectável que haja alterações de relevo nos custos efetivos da MEO para 2016 face às 

estimativas de custos remetidas pela MEO para o mesmo período. Tal situação tem 

sucedido em anos anteriores sendo que as estimativas relativas a um determinado ano, 

reportadas no primeiro trimestre do ano seguinte, não se têm afastado dos valores finais 

posteriormente remetidos.  

Não obstante, a ANACOM decidiu (como ficou explícito no próprio SPD) que, no futuro, a 

avaliação anual dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas se deve realizar no segundo 

semestre do ano, período em que já se encontram disponíveis os dados de custeio 

definitivos relativos ao ano anterior. Não pode, por isso, a ANACOM deixar de assinalar 

com satisfação a concordância da VODAFONE e da MEO com esta decisão. 

                                                            

8 Conforme consta do Relatório da consulta pública e audiência prévia relativa à análise do Mercado 4 (página 
76): “O processo de reavaliação dos preços terá início no mês de fevereiro de cada ano, com a solicitação da 
referida informação por parte da ANACOM à MEO, seguindo depois os procedimentos habituais de análise e 
consulta pública”. 
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Relativamente à confidencialidade dos dados da MEO, referida pela NOS e pela 

VODAFONE, a ANACOM destaca que teve a preocupação de fornecer ao mercado uma 

descrição concisa de cada informação suprimida por razões de confidencialidade e de 

identificar, sempre que possível, a ordem de grandeza das variáveis analisadas, e de 

fundamentar a sua análise, de modo a permitir apreender o teor da informação suprimida 

e a serem percetíveis as conclusões que sustentam a proposta de atuação da ANACOM. 

Sucede que a MEO classificou como confidencial toda a informação relativa aos custos e 

à capacidade instalada dos circuitos CAM e Inter-ilhas, fundamentando a respetiva 

confidencialidade no facto de a mesma constituir segredo comercial e de negócio, 

suscetível de revelar questões inerentes às atividades e vida interna da empresa9. 

A este propósito, salienta-se que a ANACOM está vinculada a garantir e a assegurar o 

respeito do segredo de negócio relativamente às informações que lhe são transmitidas pela 

MEO, ou por qualquer outro operador, de acordo com o quadro legal aplicável10. 

As normas que regulam o segredo de negócio visam impedir que o exercício do direito de 

acesso aos documentos administrativos constitua uma maneira de obter, através da 

Administração Pública, indicações estratégicas respeitantes a interesses fundamentais de 

empresas concorrentes, e bem assim, a obtenção de vantagens competitivas que possam 

conduzir à distorção do normal funcionamento do mercado. 

Ponderados os argumentos apresentados pela NOS e pela VODAFONE e a natureza da 

informação em causa, a ANACOM considerou, e considera, que a mesma contém 

elementos sensíveis, suscetíveis de revelar segredos de negócio, segredo comercial, da 

organização de atividades e da vida interna da empresa (MEO). Com efeito, a informação 

identificada como confidencial pela MEO contem dados que permitem, in casu, às 

empresas concorrentes ter uma visão da evolução dos negócios da MEO, dotando-as de 

informação que a MEO não dispõe relativamente aos seus concorrentes. 

Neste contexto, ponderados os interesses em conflito, a saber: (i) transparência dos 

procedimentos da administração, (ii) o direito da NOS e da VODAFONE à informação em 

                                                            

9 Desde logo porque os cabos submarinos em questão suportam não só o serviço regulado de circuitos 
alugados, como os serviços comerciais (grossistas e retalhistas) que a MEO presta a si própria e a terceiros. 
10 Informação de natureza procedimental (cfr. artigos 82.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo), informação de natureza extra procedimental (cfr. Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que regula 
o acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos) e ainda 
normas aplicáveis aos dois tipos de informação (v.g. artigo 268º, n.ºs. 1 e 2 da Constituição da República 
Portuguesa, artigo 318.º do Código de Propriedade Industrial e artigo 108.º, n.º 3 da LCE). 
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causa tendo em vista uma participação informada no âmbito da audiência prévia dos 

interessados e (iii) o direito da MEO à salvaguarda dos seus segredos de negócio, a 

ANACOM mantém o seu entendimento de que, à luz do princípio da proporcionalidade, o 

direito de acesso à informação que a NOS e a VODAFONE reclamam, deve ceder face ao 

direito que assiste à MEO de salvaguarda dos seus segredos de negócio. 

Finalmente, releve-se que o sistema de custeio da MEO é auditado anualmente e sujeito à 

aprovação, pela ANACOM, da declaração de comprovação de conformidade. 

Os comentários específicos da MEO sobre a capacidade considerada e a metodologia 

adotada pela ANACOM, e da NOS sobre as ligações ao Corvo e às Flores e os preços dos 

circuitos de 10 Gbps, são tratados em subsecções autónomas. 

3. Apreciação na especialidade 

3.1. Metodologia: determinação da capacidade e respetivo impacto nas 

margens 

Segundo a MEO, a ANACOM aborda as redes de forma distinta11, o que faz com que os 

operadores tenham incentivo a migrar os circuitos CAM e Inter-ilhas Ethernet nível 2 que 

contratam à MEO (suportados na rede MPLS), para circuitos Ethernet nível 1 (suportados 

na rede SDH). 

De facto, refere a MEO que com as migrações da rede MPLS para a rede SDH (ambas da 

MEO) assiste-se a um aumento da capacidade em utilização desta última, mantendo-se, 

segundo a metodologia da ANACOM, invariável a capacidade em utilização na rede MPLS, 

o que, segundo a MEO, traduz um aumento fictício da capacidade em utilização, originando 

uma redução do custo unitário e, consequentemente, também do preço, quando o correto, 

no entender da MEO, seria considerar a redução dessa mesma capacidade na rede MPLS, 

uma vez que a capacidade total em utilização é a mesma mas suportada agora numa rede 

distinta.  

Esta situação é, segundo a MEO, reveladora da inadequação da metodologia seguida pela 

ANACOM. Neste sentido, considerando a capacidade que se encontra efetivamente em 

                                                            

11 Para o apuramento da capacidade em utilização, a ANACOM considera no caso da rede SDH/DWDM apenas 
a capacidade que se encontra efetivamente em utilização, enquanto para a rede MPLS considera a totalidade 
da capacidade instalada (que está ligada/afeta a esta rede) e não a capacidade efetivamente em utilização.  



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 7 / 15 

 

utilização em cada uma das suas redes12, refere a MEO que no caso dos troços CAM, a 

margem bruta por Gbps e por troço, tendo por base os custos estimados para 2016, cai 

para valores muito inferiores aos do SPD, conforme ilustrado no quadro seguinte: 

[IIC] 

At ividade “Cabos Submarinos CAM” Total 

Valores por Gbps ocupado 
no final de 2016 e por troço 

Método  
ANACOM 

Método  
MEO 

Ocupação do anel CAM no final de 2016 (Gbps)    

Estimativa 2016 do custo anual da atividade “Cabos 
Submarinos CAM” 

   

Custo anual por Gbps e por troço do equipamento de 
desmultiplexagem 

 
  

Custos comuns e comerciais anuais afetos às ligações 
CAM 

   

Estimativa 2016 do custo de capital anual com Trespasse 
da ex-Marconi afeto à atividade “Cabos Submarinos CAM” 

   

Custo total anual por Gbps e por troço    

Custo total mensal por Gbps e por troço    

Preço mensal atual por Gbps e por troço    

Margem bruta    

[FIC] 

No caso dos troços Inter-ilhas, considerando a capacidade que se encontra efetivamente 

em utilização em cada uma das redes da MEO13, a margem bruta média dos diversos 

troços, por Gbps, tendo por base os custos estimados para 2016, situa-se, segundo a MEO, 

em [IIC]          [FIC]%, média simples (ou [IIC]           [FIC]%, média ponderada pela 

ocupação de cada troço), em vez de [IIC]      [FIC]%, média simples (ou [IIC]      [FIC]%, 

média ponderada pela ocupação de cada troço) calculada pela ANACOM, conforme 

ilustrado pela MEO nos quadros seguintes: 

                                                            

12 Assumindo para a rede MPLS o pico das capacidades medidas através dos seus sistemas de gestão. 
13 Idem. 
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[IIC] 

At i v id ade “Cab os 
Subm ar ino s I n t er - i l has”  

Total 

Por troço e por Gbps ocupado no f inal  de 2016 

S. Miguel – 
Sta. Maria 

Sta. Maria 
– Pico 

Pico – 
Faial 

Faial –  

S. Jorge 
S. Jorge –  
Graciosa 

Graciosa – 
Terceira 

Terceira – 
S. Miguel 

Comprimento (km)         

Estimativa 2016 do custo 
anual da atividade “Cabos 
Submarinos Inter-ilhas” 

        

Estimativa 2016 do custo de 
capital anual com 
Trespasse da ex-Marconi 
afeto à atividade “Cabos 
Submarinos Inter-ilhas” 

        

 

Método   

AN ACOM  
Total 

Por t roço e por  Gbps ocupado no f inal  de 2016 

S. Miguel – 
Sta. Maria 

Sta. Maria 
– Pico 

Pico – 
Faial 

Faial –  

S. Jorge 
S. Jorge –  
Graciosa 

Graciosa – 
Terceira 

Terceira – 
S. Miguel 

Ocupação do anel Inter-ilhas 
no f inal de 2016 (Gbps) 

        

Est imativa 2016 do custo 
anual da at iv idade “Cabos 
Submarinos Inter-ilhas” 

        

Custo anual por Gbps e por 
troço do equipamento de 
desmult iplexagem 

        

Custos comuns e comerciais  
anuais afetos às l igações 
Inter-ilhas 

        

Estimativa 2016 do custo de 
capital anual com Trespasse 
da ex-Marconi afeto à 
at iv idade “Cabos 
Submarinos Inter-ilhas” 

        

Custo total anual por Gbps 
em cada troço 

        

Custo total mensal por Gbps 
em cada troço 

        

Preço mensal atual por Gbps 
em troço 

        

Margem bruta         
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M étodo   

MEO 
Total 

Por  t roço e por  Gbps ocupado no f inal  de 2016 

S. Miguel – 
Sta. Maria 

Sta. Maria 
– Pico 

Pico – 
Faial 

Faial –  

S. Jorge 
S. Jorge –  
Graciosa 

Graciosa – 
Terceira 

Terceira – 
S. Miguel 

Ocupação do anel Inter-ilhas 
no f inal de 2016 (Gbps) 

        

Est imativa 2016 do custo 
anual da at iv idade “Cabos 
Submarinos Inter-ilhas” 

        

Custo anual por Gbps e por 
troço do equipamento de 
desmult iplexagem 

        

Custos comuns e comerciais  
anuais afetos às  l igações 
Inter-ilhas 

        

Estimativa 2016 do custo de 
capital anual com Trespasse 
da ex-Marconi afeto à 
at iv idade “Cabos 
Submarinos Inter-ilhas” 

        

Custo total anual por Gbps 
em cada troço 

        

Custo total  mensal por Gbps 
em cada troço 

        

Preço mensal atual por Gbps 
em troço 

        

Margem bruta 
 

 
       

[FIC] 

Entendimento da ANACOM 

Como nota prévia, a ANACOM releva que a própria MEO reconhece “que no caso da rede 

SDH/DWDM a capacidade em utilização corresponde à soma das capacidades dos vários 

circuitos configurados de forma permanente e dedicada na rede SDH/DWDM, no caso da 

rede MPLS a capacidade em utilização corresponde ao pico das capacidades medidas na 

rede MPLS, num determinado horizonte temporal, através dos sistemas de gestão da MEO, 

ainda que não se configurem circuitos de forma permanente ou dedicada na rede MPLS, 

atendendo a que se trata de uma rede onde existe partilha de recursos pelos serviços que 

consomem débito em simultâneo” (sublinhado nosso). 

Ora, é precisamente esta caraterística das redes de pacotes com tráfego partilhado e com 

grande volatilidade (no caso, a rede MPLS) que justifica a necessidade de dimensionar a 

rede com uma maior capacidade máxima, que pode ser atingida/utilizada “em qualquer 

momento”, o que na prática se traduz numa configuração permanente/dedicada daquela 

capacidade máxima. Neste contexto, toda a capacidade “reservada” para a rede MPLS 

deve ser considerada para efeitos de apuramento dos custos unitários dos circuitos CAM 

e Inter-ilhas. 

Por outro lado, e sem conceder relativamente à metodologia proposta pela MEO para 

definição da capacidade a considerar na análise pelas razões acima reforçadas, a 
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ANACOM entendeu avaliar no SPD o potencial impacto da migração de circuitos CAM 

Ethernet nível 2 de um operador, ocorrida em 2016, no custo por Gbps e, 

consequentemente, na margem estimada dos custos face aos preços, tendo concluído que 

esta margem (expurgada deste “virtual” aumento de capacidade) seria inferior a 5%, tendo 

em conta que o aumento da capacidade utilizada por aquele operador na rede SDH 

decorreu exclusivamente da migração, não correspondendo, de facto, a um aumento 

efetivo da capacidade utilizada pelos operadores no anel CAM. 

Em qualquer caso, eventuais alterações na capacidade serão tidas em conta nas futuras 

reavaliações dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas.  

3.2. Consideração de custos prospetivos no cálculo dos preços 

A MEO reitera que a ANACOM deverá analisar os custos dos cabos submarinos de forma 

prospetiva, assegurando que os preços a praticar sejam posicionados de forma a permitir: 

i) cobrir os custos de futuros upgrades por parte da MEO; ii) garantir a estabilidade e 

previsibilidade dos preços, evitando que os mesmos sejam contagiados pela flutuação dos 

custos, seja de investimento ou de operação e manutenção; e iii) criar incentivos ao 

investimento em novos sistemas submarinos de ligação às/nas RA. 

Nesse sentido, a MEO considera que, mesmo no quadro de análise em que a ANACOM 

se situa, e que rejeita, a dimensão reduzida das margens obtidas não admite qualquer 

redução dos preços destes circuitos. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM destaca que a MEO já anunciou por diversas vezes investimentos nos circuitos 

CAM e Inter-ilhas, que têm, no entanto, vindo a ser adiados, o que provavelmente se deve 

à procura relativamente estável e à existência de capacidade disponível em todos os 

troços. Em qualquer caso, a ANACOM monitoriza de perto a evolução da capacidade nos 

diversos troços dos sistemas de cabos submarinos da MEO, dada a sua importância para 

os mercados de comunicações eletrónicas das RA. 

Porém, independentemente do ano a que respeitam os investimentos que a MEO prevê 

realizar, a ANACOM realça que a metodologia de controlo de preços e de contabilização 

de custos contempla uma revisão anual dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas, tal 

como referido na decisão relativa ao Mercado 4, pelo que os custos prospetivos, como 

quaisquer outros custos em que a MEO venha a incorrer com estes circuitos (e que 
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documente) serão oportunamente considerados para apuramento dos custos totais e dos 

respetivos preços. 

Destaca-se, ainda assim, que a MEO apresentou em 2016 uma margem de [IIC]  XX 

[FIC]%14 nos circuitos CAM e de [IIC]       [FIC]% nos circuitos Inter-ilhas, não colhendo 

assim o argumento da MEO de que os preços a praticar não permitem cobrir os custos de 

futuros upgrades por parte da MEO, até porque os custos anuais avançados pela MEO 

relativamente ao novo investimento para 2017 em “Cabos Submarinos Inter-ilhas” são 

inferiores à margem estimada, que precisamente possibilita acomodar esse eventual 

investimento. 

3.3. Circuitos Inter-ilhas com ligação ao Corvo e às Flores 

A NOS considera problemática a ausência de obrigações regulatórias nas ligações às ilhas 

do Corvo e das Flores.  

Realça a NOS que, na análise do Mercado 4, a ANACOM decidiu não regular as rotas 

operadas pela Fibroglobal15. No entanto, a NOS defende uma intervenção urgente do 

regulador, para garantir o efetivo cumprimento das obrigações de acesso não 

discriminatório àquelas ligações, mais premente à luz das informações recentes na 

comunicação social, que expõem a complexa estrutura de relações que ligam a Fibroglobal 

à MEO16. 

Com efeito, para a NOS, tendo como base aquelas notícias, é perfeitamente natural e 

legítimo assumir que os dois operadores pertencem ao mesmo grupo económico, o que 

terá fortes implicações na estrutura do Mercado 4, onde se incluem as ligações Inter-ilhas. 

A confirmar-se esta malha de relações, segundo a NOS, as conclusões da análise de 

mercado supra deverão ser estendidas à rede inter-ilhas da Fibroglobal, o mais brevemente 

possível, por formar a mitigar os efeitos que já hoje se sentem. Para a NOS, os preços 

praticados pela Fibroglobal afiguram-se manifestamente desproporcionais quando 

                                                            

14 Ou de [IIC]       [FIC]%, expurgando a capacidade de um operador, entretanto migrada da rede MPLS para 
a rede SDH. 
15 Referência da NOS, aos últimos parágrafos da página 48 do Relatório da consulta pública e audiência prévia 
ao SPD relativo à análise do Mercado 4, em: 
https://www.anacom.pt/streaming/relatorioMercado4.pdf?contentId=1389753&field=ATTACHED_FILE. 
16 A NOS cita, em particular, a reportagem do jornal “Público”, de 27.02.2017, disponível em: 
https://www.publico.pt/2017/02/27/economia/noticia/a-historia-da-complexa-ligacao-entre-a-altice-e-o-seu-
fornecedor-1763355.  
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comparados com os preços regulados das restantes ligações Inter-ilhas do Arquipélago 

dos Açores, não sendo percetíveis, no seu entender, quaisquer justificações em termos de 

custos para preços tão elevados. 

Entendimento da ANACOM 

Conforme referido na análise do Mercado 4, a Fibroglobal está sujeita, nos termos da 

proposta efetuada no âmbito do concurso público para a instalação, gestão, exploração e 

manutenção de redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade na RA dos Açores, 

à obrigação de disponibilizar acesso não discriminatório e transparente a todos os 

operadores que o solicitem, pelo que o acesso à capacidade no seu cabo é regulado no 

âmbito da referida proposta e nos termos do Concurso. 

As questões contratuais, nomeadamente negociação de preços grossistas e/ou de 

eventuais relações económicas preferenciais com outros operadores, são matérias que 

extravasam a presente decisão, que tem um âmbito circunscrito, devendo, por isso, ser 

analisada em sede própria. 

Note-se, a este propósito, que, conforme referido no relatório de consulta pública e 

audiência prévia respeitante à análise dos Mercados 3a e 3b, dadas as preocupações 

sobre o tema do acesso grossista à rede da Fibroglobal e o reconhecimento prático da 

ausência de acesso por parte de vários operadores, a ANACOM encontra-se a analisar 

esta matéria no quadro das suas competências, tendo já solicitado informações detalhadas 

aos vários operadores envolvidos.  

3.4. Preço das ligações de 10 Gbps 

Para a NOS a ausência de alterações nos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas implica a 

manutenção do diferencial de preços entre as ligações de 1 Gbps e as ligações de 10 Gbps, 

o que significa que continuam a não existir economias de escala na evolução para a 

contratação de maiores capacidades. 

Segundo a NOS, a ANACOM tem defendido, em sede de análise de mercados, que um 

estreitamento da diferença de preços entre os circuitos de 1 Gbps e de 10 Gbps, mantendo 

a atual margem que a MEO recolhe deste serviço, implicaria um aumento muito significativo 

dos preços dos circuitos de 1 Gbps, o que teria implicações no mercado, ao levantar 

barreiras significativas à entrada de operadores de menor dimensão nas RA.  
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Sem desconsiderar estas preocupações, a NOS reitera as considerações relativas à 

tecnologia apresentadas em comunicações anteriores neste âmbito e apela ao 

acompanhamento de muito perto da evolução da procura nestes mercados por parte do 

regulador.  

Sustenta a NOS que existem, de facto, sinais de uma progressiva transição para (maior 

procura de) ligações de 10 Gbps, em particular no caso das ligações CAM, pelo que deverá 

haver uma cuidadosa gestão por parte do regulador, sob pena de, com base num desígnio, 

que a determinada altura se poderá relevar anacrónico, se levantarem barreiras à entrada 

no mercado e condicionar a introdução de maiores capacidades, limitando assim o 

desenvolvimento tecnológico dos arquipélagos. 

Mais refere a NOS que nada invalida que a reponderação dos preços das capacidades de 

1 Gbps e de 10 Gbps seja feita de forma gradual, abrangendo, numa primeira fase, os 

circuitos CAM. 

A VODAFONE reitera a posição que tem apresentado sobre a sua impossibilidade de 

ter um projeto economicamente viável que lhe permita estar presente nas RA da 

mesma forma que está em Portugal Continental. Considera assim a VODAFONE não 

poder contribuir para uma concorrência efetiva naquelas regiões devido às barreiras e aos 

constrangimentos à prestação de serviços móveis, fixos e convergentes, que decorrem, 

nomeadamente, do facto de os preços dos circuitos de 10 Gbps não refletirem as 

economias de escala que estão subjacentes à utilização de circuitos de elevada 

capacidade, devendo, no seu entender, promover-se a necessária e devida redução de 

preços destes circuitos. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM reconhece que a dinâmica do mercado tem conduzido a uma procura por 

capacidades mais elevadas, sendo expectável que, no futuro, os circuitos com 10 Gbps 

registem uma procura mais significativa, constituindo, eventualmente, um patamar mínimo 

na contratação de circuitos (CAM).  

A capacidade total utilizada para estimar o preço unitário por Gbps foi em grande parte 

baseada em múltiplos de 10 Gbps, correspondendo ao fornecimento interno da própria 

MEO e à capacidade contratada pelo principal operador com capacidade nos circuitos CAM 

e Inter-ilhas. Deste modo, o preço definido corresponde, na prática, ao preço dos circuitos 

de 10 Gbps. Se se refletissem as ditas economias de escala, seria no sentido de aumentar 
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significativamente o preço dos circuitos de 1 Gbps (o que praticamente não teria impacto 

nos proveitos totais da MEO com os circuitos CAM e Inter-ilhas, dado o reduzido parque 

desses circuitos de menor débito), reduzindo muito ligeiramente o preço dos circuitos de 

10 Gbps. 

Releva-se, contudo que, ao contrário do que referiram a NOS e a VODAFONE, que se 

fossem adotados descontos de capacidade seria possível baixar o preço dos circuitos de 

10 Gbps, porque parte significativa do custo total seria coberto pela procura adicional de 

acesso, tal pode não acontecer. Veja-se que a procura por maior capacidade, 

nomeadamente por circuitos de 10 Gbps, não aumentou significativamente com a redução 

(acentuada) dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas em 2016, ao contrário do que seria 

expectável. 

Com efeito, e apesar da redução muito significativa dos preços (em mais de 70%) imposta 

pela Decisão relativa à análise do Mercado 4, a VODAFONE não aumentou a capacidade 

contratada à MEO nos circuitos CAM e Inter-ilhas. Note-se que o valor proposto pela 

VODAFONE17 para um circuito de 10 Gbps, de modo a poder entrar nas RA com ofertas 

de qualidade e que, no seu entender, refletia a existência de economias de escala face aos 

circuitos de 1 Gbps, era cerca de 25% superior àquele que está em vigor. Não é, assim, 

percetível a que barreiras e constrangimentos à prestação de serviços móveis, fixos e 

convergentes se refere a VODAFONE na sua pronúncia. 

De facto, embora a VODAFONE venha reiterando o argumento de que devido aos preços 

não contemplarem economias de escala a empresa não aumenta a capacidade contratada 

naqueles circuitos, a decisão estratégica da VODAFONE evidencia que há outras razões 

(que não as economias de escala ou os preços) para não aumentar a capacidade 

contratada, o que vem reforçar a fundamentação da ANACOM. 

Para a ANACOM a procura não aumentou tão significativamente porque, entre outras 

razões (e.g. de natureza estratégica), a partir de determinada capacidade contratada, que 

possibilita a prestação dos serviços com qualidade nas RA, não há incentivo para os 

operadores retalhistas aumentarem essa capacidade, ou seja, deixa de ser um 

“investimento” eficiente. 

                                                            

17 Em sede de audiência prévia ao SPD de 2014 e novamente por carta de 11 de março de 2016. 
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Neste contexto, há risco para o fornecedor grossista (a MEO) de, com a descida de preços 

para capacidades de 10 Gbps, não se verificar um aumento da contratação de capacidade 

que cubra os custos totais, o que origina um prejuízo na prestação do serviço. Ora, esse 

não é o objetivo do regulador.  

Em todo o caso, a ANACOM estará obviamente atenta à evolução dos mercados e caso a 

procura o justifique, ponderará reavaliar uma redução de preços como forma de incentivar 

a contratação de circuitos de capacidade mais elevada, sem deixar de garantir, no entanto 

a recuperação pela MEO dos custos em que incorre com a prestação dos serviços de 

circuitos CAM e Inter-ilhas, tendo em conta os princípios definidos na análise do Mercado 

4. 

4. Conclusão  

Analisados os contributos recebidos no âmbito dos procedimentos de consulta pública e 

de audiência prévia dos interessados, a ANACOM considera ser de manter, na decisão 

final, o previsto no SPD aprovado por deliberação de 20 de abril de 2017, concretamente: 

manter os preços (máximos) dos circuitos CAM e dos circuitos Inter-ilhas no âmbito das 

ofertas reguladas ORCA e ORCE, até à próxima revisão anual dos referidos preços. 

 


