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1. INTRODUÇÃO 

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

aprovou em 16.04.2015, os sentidos prováveis de decisão (SPD)1 relativos aos 

“Mercados grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais 

– Definição dos mercados do produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e 

imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares” e ao 

“Modelo de custeio de terminação móvel – Especificação da obrigação de controlo de 

preços”. Na mesma data, nos termos do art.º 61.º da Lei das Comunicações Eletrónicas 

(LCE)2, aprovou igualmente o envio do referido SPD à Autoridade da Concorrência 

(AdC), com vista à emissão de parecer.   

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

ANACOM deliberou que os SPD supra mencionados fossem submetidos ao 

procedimento geral de consulta por um período de 20 dias úteis. Paralelamente, e em 

aplicação do previsto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), os interessados foram notificados para, em igual prazo de 20 dias, 

se pronunciarem sobre os SPD no âmbito do processo de audiência prévia. 

Posteriormente, na sequência de um pedido apresentado por um interessado, os prazos 

referidos foram prorrogados por mais 5 dias úteis. 

Por comunicação de 28.05.2015, a AdC emitiu o seu parecer sobre os SPD da ANACOM 

relativos aos mercados grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis 

individuais.  

A ANACOM recebeu respostas das seguintes entidades, às quais se agradece os 

comentários enviados: 

 AR TELECOM – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (Ar Telecom) 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) 

 Media Capital Digital, S.A. (Media Capital) 

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

 NOS Comunicações, S.A. (NOS) 

                                                           
1 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1353103#.VVofJFJSdrM 
2 Com a redação conferida pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, alterada pela Lei n.º 10/2013, de 28 de 

janeiro, pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (disponível em: 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=930940#.VQa8KI64Jek). 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1353103#.VVofJFJSdrM
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=930940#.VQa8KI64Jek
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 VODAFONE Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE) 

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

recebidos dentro do prazo previsto. 

A comunicação da Media Capital não inclui comentários específicos relativos à análise 

de mercado, informando que não desenvolve a atividade de prestação de serviços 

telefónicos.  

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

aprovados por deliberação de 12.02.2004, a ANACOM 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 a todas 

as 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. 

Sem prejuízo da apresentação de forma resumida dos comentários efetuados, este 

relatório incide em particular sobre as questões relativas ao processo de definição do 

mercado relevante, análise de PMS e imposição das obrigações. Os aspetos específicos 

que envolvem o modelo de custeio LRIC “puro”, bem como os comentários apresentados 

a esse respeito, são objeto de tratamento em relatório autónomo. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa aos Mercados 

grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais – Definição 

dos mercados do produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e imposição, 

manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares. 

2. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

a) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC refere que a metodologia adotada pela ANACOM é adequada e genericamente 

coerente com a aplicação da metodologia do Direito da Concorrência, pelo que não se 

opõe à definição dos mercados grossistas do produto e geográficos relevantes, nem à 

avaliação de PMS nos mercados grossistas de terminação de chamadas de voz em 

redes móveis individuais. 
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Refere adicionalmente que considera adequadas e necessárias as obrigações propostas 

no SPD, dado que ficou demonstrado que os operadores que asseguram o serviço de 

terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais detêm uma posição 

dominante no mercado grossista correspondente à sua rede, traduzida na existência de 

PMS. Releva, em particular, que é adequada a manutenção da utilização de um modelo 

de custeio LRIC “puro” na determinação do preço máximo de terminação. 

b) Respostas recebidas 

DECO 

A DECO considera que o resultado final do modelo parece ser favorável, apesar de 

salientar que à semelhança de consultas anteriores não dispõe de elementos suficientes 

que lhes permita pronunciar sobre as características do modelo de custeio desenvolvido. 

AR Telecom 

A AR Telecom salienta a necessidade de implementar o novo preço máximo para a 

terminação móvel sem mais atrasos. Considera que a política de controlo de preços de 

terminação nas redes móveis é um pilar estrutural para o equilíbrio concorrencial do 

setor, nomeadamente no sentido de eliminar as distorções concorrenciais entre os 

operadores fixos e móveis. 

MEO 

A MEO considera que é questionável a adequação e proporcionalidade do modelo atual 

de intervenção regulatória para o mercado de terminação de voz em redes móveis, 

atendendo ao estádio a que o mercado chegou, em que os preços de chamadas estão 

reduzidos ao nível do custo marginal, à complexidade e os custos do processo de análise 

de mercados e à crescente pressão exercida pelos OTT (Over-the-Top). 

Neste contexto, entende que o quadro regulatório deveria evoluir para obrigações 

simétricas de acesso e interligação dando-se, dessa forma, e salvaguardado pelos 

poderes de intervenção da ANACOM, mais espaço e incentivo ao relacionamento 

comercial e à autodisciplina do mercado.  

A MEO considera que, no âmbito da caracterização do mercado português, não é dado 

o devido relevo às evoluções ocorridas nos últimos dois anos, a nível da alteração dos 

perfis de consumo com a generalização dos pacotes convergentes com tarifas planas 

all-net, e com a criação do operador NOS. Adicionalmente, considera que a análise de 
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mercado efetuada está desajustada, defendendo a persistência de problemas 

competitivos que, no seu entender, não se verificam ou já estão a ser corrigidos. 

No que respeita às obrigações, concorda com a supressão das obrigações de separação 

de contas e contabilização de custos e com a não sujeição à obrigação de controlo de 

preços das terminações originadas fora do Espaço Económico Europeu (EEE). Quanto 

à obrigação de controlo de preços, considera que a aplicação do modelo LRIC “puro” 

carece de fundamentação adequada, atendendo a que o preço está, desde 2013, fixado 

ao nível do custo marginal teórico. A MEO não concorda com a definição de um glidepath 

anual para o próximo triénio. 

A MEO considera que o prazo final de pronúncia à consulta pública estabelecido pela 

ANACOM não é compatível com uma participação devidamente esclarecida e informada 

dos interessados e ressalva que os contributos apresentados não prejudicam o direito 

desta empresa adotar futuramente posições diferentes ou adicionais, no caso das 

condições inerentes a esta pronúncia se alterarem. 

Refere que não concorda com as razões invocadas pela ANACOM para indeferir o 

pedido formulado pela MEO para prorrogação do prazo inicial da resposta em 15 dias 

úteis adicionais, uma vez que se tratavam de dois SPD em consulta, sendo que um dos 

quais envolve um modelo de custeio e documentos bastante extensos e complexos. 

Nota, neste âmbito, que o workshop não se revelou suficiente para abreviar o período 

de análise que o modelo exige e que, apesar de se estar a fazer uma atualização de um 

modelo já amplamente debatido, cuja atualização dos pressupostos, salienta a MEO, é 

já uma tarefa complexa e demorada, uma parte substancial do trabalho envolve, pela 

inclusão do 4G, uma alteração estrutural. 

NOS 

A NOS considera que não tem capacidade de impor preços grossistas aos seus 

concorrentes de forma recíproca, pelo que afirma ter reservas quanto à sua designação 

enquanto operador com PMS. Sem prejuízo desta posição, concorda com as distorções 

concorrenciais identificadas pela ANACOM e com a consequente intervenção regulatória 

baseada na metodologia BU-LRIC “puro”, ainda que aplicada apenas aos operadores 

móveis de maior dimensão. Considera que o modelo BU-LRIC é aquele que minimiza as 

distorções causadas pelas tarifas grossistas de terminação, pois é o que mais contribui 

para a promoção de uma concorrência equilibrada entre operadores móveis e entre 

operadores móveis e fixos. Adicionalmente, entende que estando em causa um mercado 
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two-sided, o custo da terminação grossista não tem necessariamente de ser recuperado 

através do respetivo preço grossista, e por essa razão a consideração de custos 

incrementais não põe em causa a eficiência da afetação de recursos do ponto de vista 

social. 

A NOS considera que os dados do mercado demonstram claramente a continuação e 

agravamento das distorções alicerçadas nas tarifas de terminação e consequentemente 

a necessidade de uma intervenção regulatória vigorosa. 

Tendo em consideração o que considera ser os atrasos sucessivos na revisão das tarifas 

de terminação, concorda com a fixação de preços máximos para o próximo triénio, mas 

defende que o novo preço para 2015 entre em vigor no máximo 5 dias úteis após a 

decisão final e que os preços em 2016 e 2017 entrem em vigor no dia 1 de janeiro de 

cada um daqueles anos. Em relação ao modelo, a NOS considera que os seus 

resultados, e consequentemente o preço definido, estão sobreavaliados. 

Adicionalmente, a NOS apresenta dúvidas quanto à fundamentação e proporcionalidade 

da imposição das obrigações relativas a dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso 

e não discriminação e considera excessiva a obrigação de transparência. A NOS 

concorda com a eliminação das obrigações de separação de contas e contabilização de 

custos, e com a dispensa da sujeição à obrigação de controlo de preços para as 

chamadas fora do EEE.  

VODAFONE 

A VODAFONE refere que a análise de mercados desenvolvida pela ANACOM é 

injustificada, dado ser infundada, e desnecessária já que o elevado grau de 

competitividade no mercado retalhista dos serviços de comunicações móveis e em 

particular dos serviços de voz não justificam a necessidade de intervir no mercado 

grossista de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais.  

Na sua opinião não existem as distorções de concorrência identificadas no SPD. Pelo 

contrário, a evolução verificada no mercado evidencia o carácter competitivo e inovador 

deste que se reflete na melhoria das condições da prestação dos serviços móveis e das 

condições para aceder a esses mercados. 

Sobre a obrigação de controlo de preços, a VODAFONE considera que a metodologia 

LRIC “puro” não é a mais adequada e propõe que seja incluído um mark-up que 

contribua para a recuperação dos custos fixos e conjuntos. Considera assim que a 
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revisão das obrigações propostas, com exceção da não aplicação da obrigação de 

controlo de preços às chamadas originadas fora do EEE, é desadequada, 

desproporcional e por conseguinte injustificada. 

A VODAFONE considera que, no que respeita ao modelo de custeio, o tempo de análise 

do mesmo se manifestou claramente insuficiente e inadequado, o que na sua opinião 

constitui um significativo entrave à possibilidade de exercício pleno do respetivo 

contraditório pelos seus destinatários diretos, podendo propiciar a adoção de um modelo 

e de medidas pouco rigorosas e/ou incorretas. 

c) Entendimento da ANACOM 

Releva-se a concordância na generalidade da AdC e da DECO com o SPD em análise 

e salienta-se a posição da AR TELECOM e da NOS, as quais sublinham a persistência 

de distorções concorrenciais que justificam a necessidade da intervenção regulatória e 

a necessidade de uma rápida descida dos preços de terminação, que consideram já 

estar atrasada. 

A NOS manifesta reservas quanto à sua designação como operador com PMS e 

questiona a fundamentação e a proporcionalidade das obrigações relativas a dar 

resposta aos pedidos razoáveis de acesso e não discriminação e considera excessiva a 

obrigação de transparência. 

Relativamente à posição defendida quer pela MEO quer pela VODAFONE, estes 

operadores consideram que não existe justificação para a intervenção regulamentar 

ex-ante neste mercado e manifestam o seu total desacordo com a análise desenvolvida 

e, em particular, com a obrigação de controlo de preços e com a descida de preços 

proposta, baseada num modelo LRIC “puro”. Consideram a análise de mercado 

desajustada por defender a persistência de problemas competitivos que estão, no 

entender destes operadores, ultrapassados e salientam que a evolução verificada no 

mercado evidencia o carácter competitivo e inovador deste.  

Por último, regista-se a concordância da MEO e da NOS com a supressão das 

obrigações de separação de contas e contabilização de custos, e a concordância dos 

três operadores móveis com a não sujeição à obrigação de controlo de preços das 

terminações originadas fora do EEE.  
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A ANACOM considera que o enquadramento conferido à presente análise relativamente 

à definição de mercado e análise de PMS está em conformidade com a Recomendação 

2014/701/CE3 de 9 de outubro (Recomendação relativa aos mercados relevantes), a 

qual identifica os mercados suscetíveis de regulação ex-ante, e com a respetiva 

exposição de motivos da Comissão Europeia (CE).  

Considera ainda que não existem razões que, neste âmbito, justifiquem alterar o SPD 

proposto, relevando-se em particular e sem prejuízo da análise efetuada quanto ao 

mercado retalhista de serviços móveis e mercados grossistas de terminação de 

chamadas em redes móveis que, conforme explicitado na nova exposição de motivos 

supracitada, a regulação ao nível grossista pode continuar a ser necessária mesmo 

quando os mercados retalhistas conexos já sejam considerados concorrenciais. Em 

qualquer caso, a ANACOM não concorda que a abordagem usada nesta análise não 

tenha considerado adequadamente a evolução da situação concorrencial dos mercados 

retalhistas a jusante.  

Relativamente à definição das obrigações e conforme se explicitará mais adiante, a 

ANACOM entende que existem razões para manter as obrigações elencadas, relevando-

se em particular a importância da obrigação de controlo de preços e, nesta conformidade 

conforme será referido em ponto específico, a ANACOM considera que se mantêm as 

razões invocadas no SPD que determinam uma nova descida dos preços. 

Relativamente às referências da MEO e da VODAFONE sobre o período de tempo 

concedido aos interessados para a audiência prévia e para o procedimento geral de 

consulta, a ANACOM reitera que, considerando que o processo em curso é similar a 

anteriores processos de análise do mesmo mercado e que o SPD relativo ao modelo de 

custeio representa apenas uma atualização de um modelo já desenvolvido o qual foi, 

aquando da sua implementação, amplamente discutido, o período inicialmente 

concedido, acrescido de uma prorrogação de 5 dias úteis, é adequado para a pronúncia 

em causa, o que aliás se confirma pela natureza dos comentários remetidos e pela sua 

abrangência, versando quer a análise do mercado, quer os detalhes da implementação 

do modelo.  

Além disso, recorde-se também que foi providenciada uma sessão de 

esclarecimento/workshop propositadamente situada no decurso do prazo de consulta 

                                                           
3 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT
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com vista à explicação das atualizações efetuadas e no sentido de facultar aos 

interessados a possibilidade de colocarem questões diretamente aos consultores 

envolvidos na atualização do modelo, pretendendo-se assim contribuir desta forma para 

um processo de reflexão o mais informado possível. 

3. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

3.1. Definição do mercado grossista de terminação de chamadas de voz em 

redes móveis individuais 

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 móvel têm a dimensão 

correspondente à rede do prestador que disponibiliza o serviço e envolvem a prestação 

a terceiros do serviço grossista de terminação de chamadas de voz pelos operadores de 

rede móvel e operadores móveis virtuais, englobando a terminação com recurso às 

tecnologias 2G, 3G e 4G de todas as chamadas de voz, independentemente do tipo de 

rede ou da entidade que origina as chamadas.” 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC entende que a metodologia adotada pela ANACOM para a definição dos 

mercados grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais é 

adequada e genericamente coerente com o Direito da Concorrência.  

Refere ainda que, tendo em conta a informação disponibilizada na análise, não existem 

motivos que justifiquem a segmentação do mercado do produto em função da tecnologia 

ou rede utilizada para terminar a chamada e que partilha do entendimento da ANACOM 

quando à adequação de não segmentar o mercado do produto em função do tipo de 

rede ou de entidade que origina as chamadas de voz terminadas em redes móveis. 

c) Respostas recebidas 

MEO 

O operador refere que concorda, no essencial, com a abordagem seguida pela ANACOM 

na delimitação do mercado relevante proposto no SPD, sendo que se trata de uma 



 

 11/91 
 

análise coincidente com a que subjaz à Recomendação relativa aos mercados 

relevantes. 

No que concerne ao ponto “3.2.5. Comunicações efetuadas sobre a Internet” do SPD, a 

MEO concorda que não devem ser incluídas, no presente, as chamadas efetuadas sobre 

a Internet, apesar de considerar que estão a ser criadas as condições, quer pela 

penetração de smartphones, quer pela ubiquidade e capacidade de acesso à Internet, 

para que a utilização destas aplicações se torne massificada e se alterem as atuais 

condições de substituibilidade. Neste contexto, entende o operador que a ANACOM 

deve acompanhar esta matéria dada a eventualidade de se justificar a antecipação da 

revisão da abordagem regulatória, dado o seu efeito de limitação do poder de mercado 

dos operadores e o impacto no SPD do Controle de Preços relativamente às projeções 

de tráfego de longo prazo. 

VODAFONE 

Como refere ter defendido em consultas anteriores, a VODAFONE reitera a sua posição 

no que respeita à segmentação do mercado global dos serviços móveis e à análise 

separada do mercado grossista de terminações em redes móveis individuais. 

Considerando que o mercado deve ser visto como um todo, a VODAFONE rejeita as 

conclusões da ANACOM sobre a avaliação de PMS.  

d) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM nota a concordância da AdC e da MEO face à análise desenvolvida neste 

ponto e salienta que as conclusões sustentadas no SPD não a impedem de estar atenta 

às eventuais pressões concorrenciais exercidas pelas comunicações efetuadas sobre a 

Internet, particularmente devido, e como referido pela MEO, ao desenvolvimento dos 

serviços OTT, pelo que o assunto continuará a ser acompanhado pela ANACOM.  

Não obstante, sublinha-se que não resulta da análise efetuada que tenham sido 

identificadas pressões concorrenciais que existam presentemente, ou que no prazo em 

que vigorará esta análise venham a existir, que ponham em causa as definições do 

mercado do produto e do mercado geográfico efetuadas. 

Sobre os comentários apresentados pela VODAFONE, releva-se que a definição do 

mercado do produto é adequada ao mercado nacional e encontra-se também 

perfeitamente alinhada com o definido na Recomendação relativa aos mercados 
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relevantes, bem como com a prática dos restantes países europeus, pelo que se 

considera que não se justifica uma definição mais abrangente, como de resto é 

explicitado no capítulo do SPD relativo à definição do mercado, que designadamente 

integrasse num único mercado relevante os inputs grossistas e os produtos retalhistas.  

3.2. Mercados suscetíveis de regulação ex-ante 

a) Sentido provável de decisão 

“Uma vez que o mercado do produto definido no âmbito do mercado de terminação de 

chamadas de voz em redes móveis individuais é equivalente ao mercado relevante 

recomendado pela CE e que, segundo a CE, os mercados enumerados na nova 

Recomendação continuam a ser identificados com base nos três critérios cumulativos 

acima referidos, considera-se que o mercado definido neste procedimento de análise é 

relevante para efeitos de regulação ex-ante, sendo, por esse motivo, avaliada a 

existência de PMS no mesmo, sem necessidade de uma análise prévia do teste dos três 

critérios4.” 

b) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO considera que apesar de um mercado constar da Recomendação relativa aos 

mercados relevantes tal não deve dispensar as entidades reguladoras de proceder à 

verificação dos três critérios, para dessa forma terem em devida conta as circunstâncias 

inerentes ao mercado nacional. 

Em particular, o operador propõe que a decisão final da ANACOM contemple a 

verificação do critério relativo aos aspetos dinâmicos, tendo em conta que em resultado 

da fusão entre um operador fixo e um operador móvel surgiu um operador convergente 

de grande dimensão (NOS), se massificaram as ofertas convergentes, com tarifas all-

net para o serviço móvel e que o novo operador – NOS – verificou um crescimento 

significativo da sua quota de mercado no serviço móvel. 

                                                           
4Cf. Exposição de motivos que acompanha a Recomendação sobre Mercados Relevantes, Secção 2.3, pg.11  
“Given the analysis conducted by the Commission in the Explanatory Note of retail markets and their related 
wholesale markets, for the markets listed in the Recommendation, a presumption exists that the three criteria are 
met. Therefore, NRAs do not need to reconsider them when adopting a measure to address a market failure in 
one of the listed markets.”, disponível em 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056 (apenas 
em inglês). 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056
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A MEO entende que sem a análise prévia deste critério não é legítimo fundamentar que 

o mercado de terminação móvel seja um mercado relevante para efeitos de imposição 

de regulação ex-ante, e incentiva o regulador a efetuar essa análise. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que, dada a evidente dinâmica competitiva, em particular nos 

últimos anos, no mercado de retalho do serviço de comunicações móveis de voz, os 

problemas concorrenciais outrora identificados pela ANACOM não se verificam no atual 

contexto de mercado o que, na sua opinião, torna uma nova intervenção regulatória no 

mercado grossista injustificada e, consequentemente, desnecessária. 

Assim, considera que não se verificam os três critérios definidos na Recomendação da 

CE relativa aos mercados relevantes que justificam, quando cumulativamente 

identificados, uma intervenção ex-ante, salientando que na “Exposição de Motivos” que 

acompanha essa Recomendação a CE refere existir apenas uma presunção de que 

esses critérios se verificam nos mercados abrangidos na Recomendação. 

A VODAFONE relembra também que na Recomendação a CE menciona que qualquer 

intervenção ex-ante deve promover benefícios para os consumidores finais assegurando 

que os mercados de retalho se mantêm sustentadamente competitivos pelo que, ao 

constatar-se que o mercado de retalho a jusante do mercado grossista de terminação 

detém atualmente todas as características de um mercado competitivo, a 

desnecessidade de uma intervenção ex-ante no respetivo mercado grossista será 

igualmente consonante com as disposições da CE. 

c) Entendimento da ANACOM 

No que concerne aos comentários da MEO e da VODAFONE relativos à não verificação 

dos três critérios identificados pela CE que cumulativamente definem um mercado 

suscetível de regulação ex-ante, reitera-se que segundo a CE, os mercados enumerados 

na Recomendação continuam a ser considerados como mercados relevantes para 

efeitos de regulação ex-ante com base nos três critérios cumulativos e, dado que o 

mercado do produto definido no âmbito do mercado de terminação de chamadas de voz 

em redes móveis individuais é equivalente ao mercado relevante recomendado pela CE, 

torna-se desnecessária tal análise.  

Note-se a este respeito o que é referido explicitamente na Exposição de Motivos 

(Explanatory Note) que acompanhou a Recomendação sobre os mercados relevantes: 
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“Given the analysis conducted by the Commission in the Explanatory Note of retail 

markets and their related wholesale markets, for the markets listed in the 

Recommendation, a presumption exists that the three criteria are met. Therefore, NRAs 

do not need to reconsider them when adopting a measure to address a market failure in 

one of the listed markets. In principle, a market analysis according to Article 16 of the 

Framework Directive will suffice to impose or withdraw regulatory obligations.” 

Sem prejuízo, apesar de não existir no SPD um capítulo especificamente dedicado a 

uma análise explícita dos três critérios cumulativos, esta Autoridade não deixa de os ter 

em consideração quando procede à avaliação do poder de mercado significativo nos 

mercados de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais – vide ponto 

5. do SPD – e à consequente avaliação da necessidade de intervenção regulamentar 

ex-ante. 

De facto, a análise de PMS foi realizada em conformidade com as definições 

metodológicas da CE e com o direito da concorrência, tendo a ANACOM privilegiado a 

apreciação de um conjunto de fatores determinantes na avaliação da concorrência, 

nomeadamente a análise das quotas de mercado, a verificação da existência de 

barreiras à entrada no mercado, análise à evolução dos preços praticados e o 

contrapoder negocial dos compradores. 

Neste contexto, importa para o efeito relevar no âmbito do critério “obstáculos à entrada 

e ao desenvolvimento da concorrência” o ponto “5.2.2 – Barreiras à entrada no mercado” 

que confirma a manutenção de uma barreira estrutural absoluta que impossibilita a 

entrada potencial de outro operador no mercado e dessa forma condiciona os preços de 

terminação nas redes móveis; no âmbito do critério “aspetos dinâmicos”, nota-se a 

análise que é desenvolvida nos pontos “5.2.1. Quotas de mercado”, “5.2.3. Evolução dos 

preços de terminação” e “5.2.4. Contrapoder negocial dos compradores”, que permitem 

em conjunto conhecer as características do mercado, a sua evolução e a dinâmica 

concorrencial inerente ao mesmo; por fim, quanto ao terceiro critério “eficácia relativa do 

direito da concorrência e da regulamentação ex-ante complementar”, sublinha-se o 

ponto “6. Caracterização dos problemas de concorrência identificados nos mercados 

relevantes” em que a ANACOM identifica detalhadamente os problemas de 

concorrências que num cenário de ausência de regulação têm impacto não apenas na 

afetação de recursos mas também nos mercados a jusante e que justificam como tal a 

necessidade de intervenção regulamentar ex-ante. Salienta-se ainda a respeito deste 
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último critério, a posição da Autoridade da Concorrência, que considera necessárias as 

obrigações propostas no SPD, concordando com os resultados da análise de PMS. 

Salienta-se que a consideração dos critérios referidos permite concluir que os mercados 

grossistas de terminação de chamadas nas redes móveis são mercados suscetíveis de 

regulação ex-ante. Adicionalmente, apesar de se constatar que os critérios elencados 

pela ANACOM indiciavam já, isoladamente, a presunção de PMS, foi o estudo integrado 

de todos os aspetos referidos anteriormente que dotou a ANACOM de uma visão de 

conjunto e permitiu concluir de forma inequívoca que as entidades presentes no mercado 

que prestam o serviço de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais 

têm PMS no mercado em análise e que, em conjunto com os problemas de concorrência 

identificados, está justificada a necessidade de regulação ex-ante no mercado.  

Adicionalmente, note-se também que o SPD caracteriza de forma bastante detalhada o 

mercado móvel – vide ponto 2 – e a sua evolução a nível retalhista foi considerada no 

âmbito da definição do mercado grossista de terminação de chamadas de voz em redes 

móveis individuais (ponto 3), pelo que a ANACOM não pode aceitar a afirmação de que 

as dinâmicas competitivas nos mercados retalhistas não foram consideradas na 

presente análise. 

Por último, a respeito dos mercados retalhistas a jusante, importa relevar que nos 

mercados grossistas em análise, dadas as suas características específicas, a imposição 

de medidas de regulação ex-ante pode justificar-se ainda que a nível retalhista não 

sejam identificadas falhas de mercado relevantes (o que não é o caso), atenta a 

necessidade de proteger esses mercados de distorções que possam ser desencadeadas 

pela prática de preços de terminação acima dos custos incrementais de longo prazo de 

um operador eficiente. Sobre esta questão, salienta-se o referido no documento da CE 

relativo à Exposição de Motivos que acompanha a mais recente Recomendação relativa 

aos mercados relevantes5 - “In this respect 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 

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

                                                           
5 Exposição de Motivos disponível em 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056 (apenas versão 
em inglês). 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056
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to be effectively competitive, and, conversely, regulation of a particular wholesale input 

may not be sufficient to address a market failure at the retail level.” 

3.3. Avaliação de PMS nos mercados de terminação de chamadas de voz em 

redes móveis individuais 

a) Sentido provável de decisão 

“Atento o exposto nos pontos anteriores, a ANACOM considera que todos os prestadores 

que prestam o serviço de terminação de chamadas vocais em redes móveis individuais 

têm PMS neste mercado, podendo esses prestadores ser operadores móveis com rede 

própria ou operadores móveis virtuais (MVNO). (…) 

Nesta conformidade, os prestadores presentes no mercado e identificados como tendo 

PMS no mercado em análise são os seguintes: 

 CTT - Correios de Portugal, S.A. 

 Lycamobile Portugal, Lda.6 

 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

 Mundio Mobile (Portugal) Limited 

 NOS Comunicações, S.A.  

 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

Sem prejuízo da necessidade de efetuar novas análises de mercado em relação a 

prestadores de serviços de comunicações móveis (operadores de rede ou MVNO) que 

iniciarem a atividade após a aprovação desta decisão, a ANACOM, caso venha a ser 

chamada a intervir em momento anterior à realização das referidas análises, ao abrigo 

do procedimento de resolução administrativa de litígios previsto nos artigos 10.º a 12.º 

da LCE, nomeadamente em relação à disponibilização do serviço grossista de 

terminação de chamadas de voz, incluindo os preços grossistas de terminação de voz 

nas redes móveis praticados pelos referidos prestadores, considerará em princípio que 

as obrigações impostas nesta análise constituem a referência adequada para as 

decisões a adotar nesse contexto em relação aos novos entrantes.” 

                                                           
6 Neste caso será a Lycamobile Portugal, Lda. ou a Lycamobile Limited, que se encontra habilitada para a 
prestação do serviço telefónico móvel desde março de 2015, caso venha a substituir-se à primeira na prestação 
desse serviço, nomeadamente com a transmissão de recursos de numeração associados. 
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b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC, atendendo à definição dos mercados relevantes e consequente existência de 

quotas 100% do mercado, à identificação de barreiras estruturais à entrada no mercado, 

à evolução histórica dos preços de terminação e à inexistência de contrapoder negocial 

dos compradores do serviço de terminação, concorda com a conclusão da ANACOM de 

que todos os prestadores que asseguram o serviço de terminação de chamadas de voz 

em redes móveis individuais detêm uma posição dominante no mercado grossista 

correspondente à sua rede e detêm, por conseguinte, PMS. 

c) Respostas recebidas 

MEO 

Na opinião da MEO tanto o critério da quota de mercado, pelo facto de cada operador 

ser monopolista na terminação de chamadas na sua própria rede, como o critério de 

existência de barreiras à entrada, que resultam da própria especificidade e exiguidade 

dos mercados de terminação, deverão ter, face ao que acontece noutros mercados, um 

peso menor na identificação de PMS. 

A MEO considera que os critérios mais relevantes deverão ser a análise da evolução 

dos preços de terminação, do contrapoder negocial dos compradores e, como critério 

adicional, a análise do impacto decorrente da expansão dos OTT. 

No que concerne a evolução dos preços de terminação, a MEO não concorda com o 

entendimento do regulador de que os preços de terminação só têm descido por pressão 

regulatória porque, entende, existe uma diferença qualitativa relevante entre a evolução 

dos preços até à Decisão de Controlo de Preços de 2012, que já estabeleceu preços 

aproximados ao custo marginal, e a sequente evolução. 

Nota a MEO que o facto de os operadores não terem aplicado novas reduções aos seus 

preços de terminação não pode ser expectável nem pode ser entendido como um reforço 

da presunção de PMS destes operadores, uma vez que pelo facto de ter sido atingido 

um nível próximo do custo marginal, o qual, refere a MEO, se presume como inferior aos 

custos marginais reais dos operadores por não serem tão eficientes como o operador 

modelado, qualquer redução de preços aumentaria o risco de agravar o desnível face 

aos custos médios que os operadores enfrentam.  
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Quanto ao contrapoder negocial dos compradores a MEO refere que, ainda que a 

ANACOM tenha assinalado na caraterização que fez do mercado a evolução dos 

tarifários all-net frequentemente em regime flat rate, não refletiu na análise deste critério 

o facto da massificação destes tarifários limitar cada vez mais a capacidade dos 

operadores diferenciarem os preços de acordo com a rede de destino e desse modo, 

mesmo num cenário hipotético de aumento recíproco dos custos de terminação, 

beneficiarem de externalidades de rede mediadas pelos preços. A MEO nota ainda que, 

para além disso, tal estratégia potenciaria a canibalização da voz móvel tradicional por 

VoIP suportado em aplicações OTT. Adicionalmente, o facto de cada operador poder 

retaliar no caso do aumento dos preços de terminação de outro operador constitui em si 

um importante fator dissuasivo deste tipo de comportamento. 

A MEO releva ainda a necessidade de avaliar os constrangimentos provenientes de 

outros mercados retalhistas como o das comunicações via OTT. Neste contexto refere 

que, se as chamadas destinadas a uma rede móvel puderem ser substituídas por outras 

formas de comunicação, o aumento de preços da terminação poderá tornar-se não 

lucrativo por via da substituição das chamadas por comunicações alternativas. Tal 

implica uma limitação do PMS, ainda que os operadores móveis sejam monopolistas no 

mercado, sendo que se trata de um efeito que não pode ser ignorado. A este respeito, a 

NOS refere estranhar que a ANACOM não tenha consequentemente procedido, tendo 

ainda em conta a adesão massiva dos clientes móveis para as ofertas em pacote, a uma 

análise prospetiva e refira no SPD que “não [existem] quaisquer indícios de que venham 

a existir alterações sobre os mercados de terminação que tenham impacto significativo 

sobre a dinâmica existente”. Entende assim que a ANACOM deve refletir, num contexto 

de uma avaliação prospetiva, o efeito desses constrangimentos na definição das 

obrigações a impor aos operadores, em particular no grau de exigência na redução do 

preço. 

Assinala por último um lapso no 2º parágrafo do ponto 5.2. do SPD que faz referência 

ao mercado de terminação de chamadas na rede telefónica pública em local fixo.  

NOS 

Este operador considera que a determinação de PMS nos mercados relevantes não 

pondera devidamente os aspetos que condicionam efetivamente a fixação dos preços 

grossistas de terminação de chamadas de voz em redes móveis nacionais, 

independentemente da quota de mercado relevante. 
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Assim, ainda que reconheça que dispõe de uma quota de mercado de 100% no mercado 

grossista de terminação de chamadas de voz na sua rede móvel, refere que não goza 

de uma posição económica no mercado que lhe permita fixar o preço da terminação na 

sua rede sem ter em conta o comportamento de terceiros, sendo que o facto de não se 

ter verificado nenhuma descida voluntária dos preços de terminação nos últimos 3 anos, 

como salientado pela ANACOM, é prova disso. Salienta ainda que uma descida 

unilateral dos preços na rede da NOS teria apenas como efeito o agravamento do 

desbalanceamento financeiro com os seus concorrentes, mas não garantiria a descida 

dos preços de retalho das chamadas originadas nos seus concorrentes e terminadas na 

sua rede (chamadas off-net). 

Deste modo, a NOS refere ter sérias reservas quanto à sua designação enquanto 

entidade com PMS no mercado de terminação móvel. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a análise separada do mercado grossista de terminações 

em redes móveis individuais resulta num exercício artificial potenciador de riscos de 

regulação excessiva e no esmagamento das margens dos operadores, colidindo com os 

princípios de regulação mínima do quadro legal e regulamentar vigente. Ademais, 

considera que o excesso de intervenção regulatória condiciona os objetivos que lhe são 

inerentes, nomeadamente, a eficiência económica, o estímulo ao investimento e a 

promoção da inovação e da concorrência a fim de maximizar os benefícios dos 

consumidores. 

O argumento acima descrito, de acordo com a VODAFONE, é também reforçado pelo 

elevado nível de competitividade verificado atualmente no mercado de retalho relevante. 

Deste modo, embora cada operador móvel seja o único prestador de serviços de 

terminação em cada rede individual por força da perspetiva segmentada que orienta a 

definição de mercados relevantes, para a VODAFONE nenhum operador móvel tem 

força económica suficiente que lhe permita comportar-se de forma independente de 

terceiros, concorrentes e consumidores, não havendo efetivamente um verdadeiro 

problema de “poder de mercado significativo” que justifique medidas regulamentares. 

Por seu turno, a VODAFONE nota que a própria ANACOM, pese embora o facto de um 

cliente de um dado operador estar hipoteticamente condicionado ao acesso rádio para 

terminação de tráfego, reconhece que os desenvolvimentos de mercado têm 

condicionado qualquer poder de mercado que um operador poderia ter na sua rede, 
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designadamente a atividade dos MVNO e a possibilidade de surgirem concorrentes 

alternativos na oferta de serviços móveis decorrentes das obrigações de acesso em 

vigor. 

Além disso, a VODAFONE salienta a crescente pressão dos serviços de VoIP OTT sobre 

os operadores móveis, pois, embora não sejam designados como prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicos, algo que no entender da VODAFONE está 

errado, prestam serviços de comunicações similares aos prestados pelos operadores e 

condicionam a sua liberdade de atuação retirando-lhes posição de força económica. A 

este propósito salienta ainda que o próprio Regulador identifica esta realidade ao indicar 

a crescente adesão dos consumidores nacionais a estes serviços e os efeitos diretos 

que a sua utilização têm na evolução do tráfego de minutos e mensagens (por exemplo, 

quando o regulador refere que poderá ser uma das possíveis causas para o decréscimo 

entre 2013 e 2014 do tráfego com destino internacional). 

Este operador considera que a disseminação dos serviços OTT condiciona qualquer 

iniciativa de um operador detentor de uma rede móvel apresentar bloqueios à terminação 

de chamadas de outras redes, já que tal iria estimular a migração dos seus clientes essas 

plataformas ou a transição para outros operadores. Este fenómeno é para a VODAFONE 

uma evidência de que existe competitividade no mercado e um natural funcionamento. 

Em suma, a VODAFONE não está de acordo com a avaliação de PMS levada a cabo 

pela ANACOM que persiste em desconsiderar o mercado dos serviços de comunicações 

móveis como um todo, as opções tarifárias disponíveis e os serviços alternativos de 

plataformas OTT. 

d) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que procedeu a uma correta interpretação das condicionantes 

concorrenciais do mercado em conformidade com as Linhas de Orientação da CE e 

reitera os resultados da sua avaliação de PMS, sendo de salientar a concordância da 

AdC de que todos os prestadores que asseguram o serviço de terminação de chamadas 

de voz em redes móveis individuais detêm uma posição dominante no mercado grossista 

correspondente à sua rede e detêm, consequentemente, PMS. 

O posicionamento dos operadores identificados com PMS é, por contraste, muito 

diferente uma vez que, por um lado, tanto a MEO como a VODAFONE apontam que a 

concorrência existente no mercado retalhista não comprova que os operadores móveis 
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têm de facto capacidade para se comportarem de forma independente dos seus 

concorrentes, contestando os fatores concorrenciais analisados por esta Autoridade; por 

outro lado, a NOS considera que ela própria não deveria ser considerada como detentora 

de PMS dado o seu posicionamento económico face a terceiros, em particular com os 

operadores de maior dimensão.   

A respeito das alegações apresentadas, releva-se mais uma vez que a análise de 

mercado privilegiou a aferição dos fatores que, em conjunto, são entendidos como 

determinantes na avaliação da concorrência e que estão simultaneamente em linha com 

o direito da concorrência e a metodologia aprovada pela CE. Assim, a consideração 

conjunta dos fatores referidos, nomeadamente, quotas de mercado, barreiras à entrada, 

evolução dos preços de terminação e contrapoder negocial dos compradores, permitiu 

identificar inequivocamente os operadores com PMS e concluir que todos os que 

prestam o serviço de terminação de chamadas em redes móveis em Portugal têm PMS, 

o que em relação aos 3 operadores de rede móvel já acontece há vários anos. 

Deste modo, em primeiro lugar, a ANACOM manifesta a sua discordância quanto à 

posição da MEO e VODAFONE quanto à inexistência de operadores com PMS nestes 

mercados e à contestação dos fatores concorrenciais analisados, bem como face à 

posição da NOS de que apenas a MEO e a VODAFONE têm PMS. Como afirmado ao 

longo do SPD e mesmo em decisões anteriores desta Autoridade, os preços de 

terminação nunca desceram voluntariamente, isto é, sem a pressão da regulação, para 

o que terá contribuído as barreiras à entrada no mercado em que cada operador tem 

100% de quota e em que o contrapoder negocial dos compradores é insuficiente para 

contrariar a capacidade dos prestadores do serviço de terminação de chamadas na rede 

móvel exercerem o seu poder de mercado.  

Assim, no que toca às quotas de mercado, é inquestionável que atendendo à definição 

do mercado do produto cada prestador é monopolista na prestação do serviço de 

terminação, como de resto não é contestado mesmo pelos que discordam das 

conclusões da análise. Ainda que a ANACOM e a própria CE reconheçam que quotas 

de mercado elevadas não implicam automaticamente que os prestadores têm PMS, 

devendo a análise ser complementada com outros indicadores, o que a ANACOM 

efetuou, este indicador não deixa de ser um elemento fundamental para a averiguação 

de PMS em qualquer mercado não sendo, na perspetiva da ANACOM, correto 

atribuir-lhe um peso menor na identificação de PMS, como sugerido pela MEO.  
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Aliás, a relevância das quotas de mercado, em qualquer mercado, leva a que, conforme 

explicitado nas Orientações da CE relativas à análise e avaliação de PMS7, haja uma 

presunção de posição dominante com quotas de mercado superiores a 50%. 

A respeito das barreiras à entrada, e por motivos idênticos às quotas de mercado, a 

ANACOM também discorda que lhe deva ser atribuída uma importância menor. É uma 

realidade que as empresas presentes neste mercado têm 100% de quota e estão 

perante um serviço que está sujeito a importantes barreiras à entrada. Sem prejuízo de 

não serem os únicos critérios que devem ser considerados, a sua importância não pode 

nem deve ser ignorada. 

Quanto à evolução dos preços de terminação é um facto que, como referido no SPD, 

desde a Decisão de Controlo de Preços de 2012 não registaram qualquer descida a não 

ser as previstas nessa decisão, mantendo-se sempre no limite máximo fixado por ela. 

Da mesma forma, historicamente apenas se registaram decréscimos nos preços de 

terminação após intervenção regulatória, o que se consubstancia num forte indicador de 

existência de PMS nos mercados em análise.  

A ANACOM reconhece, naturalmente, que o poder de fixação de preços de terminação 

por um determinado operador não é ilimitado – como, saliente-se, também não seria 

ilimitado o poder de um dado monopolista num qualquer sector de atividade, atendendo 

a que, e de acordo com a teoria económica, um monopolista está dependente da função 

procura, isto é, enfrenta uma relação inversa entre o preço e a quantidade. Deste modo, 

estando a receita marginal dependente tanto do preço como da sensibilidade dos 

consumidores ao nível deste e dado que o lucro é maximizado quando o benefício obtido 

com a venda da última unidade produzida (receita marginal) iguala o custo de produzir 

essa unidade adicional (custo marginal), para um monopolista não é proveitoso fixar o 

preço além do ponto a partir do qual a receita marginal difere do custo marginal. Do 

mesmo modo, a ameaça de subida de preços por parte dos outros operadores implica 

naturalmente limitações ao poder de mercado.  

A questão fundamental é, portanto, determinar se, na prática, esta limitação é ou não 

relevante, ou seja, é necessário verificar se o contrapoder negocial tornaria não lucrativo 

qualquer aumento de preço não transitório. Assim, o facto de se constatar que 

historicamente os preços de terminação só desceram após intervenção regulatória 

                                                           
7 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:165:0006:0031:PT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:165:0006:0031:PT:PDF
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permite confirmar que, ainda que possa existir algum contrapoder negocial, este não é 

condição suficiente que restrinja a prática de preços de terminação elevados.  

Nota-se a este respeito que os prestadores móveis presentes no mercado, consoante o 

seu posicionamento no mercado, têm incentivos diferentes no que toca à fixação de 

preços de terminação. Esta situação conduz a que os preços tendencialmente se 

mantenham acima dos custos, só descendo por pressão regulatória. 

Note-se que mesmo reconhecendo que existem casos em que uma descida unilateral 

dos preços de terminação possa não garantir um resultado positivo para o prestador, tal 

não significa que esse prestador não tenha incentivos para aumentar os seus preços de 

terminação num cenário em que não tivesse PMS. Aliás, no caso da NOS, empresa que 

põe em causa o facto de ter PMS, dadas as características do mercado, e o histórico de 

evolução dos preços de terminação, não existem quaisquer evidências de que, na 

presença de uma descida dos preços de terminação praticados pelos outros 

prestadores, a NOS reduzisse os seus preços de terminação, sem que a tal fosse 

obrigada pela regulação.  

Adicionalmente, a ANACOM relembra que o mercado de terminação não só inclui 

chamadas originadas na rede móvel como também chamadas originadas na rede fixa. 

A este respeito, importa relevar que os operadores fixos não dispõem de qualquer 

alternativa ao serviço de terminação de chamadas de voz prestado pelos operadores 

móveis, não conseguindo dispor de ameaças ou exercer represálias credíveis para 

pressionar a descida de preços de terminação, atendendo que para esses compradores 

a aquisição dos referidos serviços é imprescindível. Acresce que também contribui para 

a sua reduzida capacidade negocial o facto de também estes operadores terem as tarifas 

de terminação reguladas. 

Deste modo, na ausência de regulação, os prestadores do serviço móvel teriam 

incentivos em aumentar o máximo possível o preço de terminação, sendo inequívoco 

que os compradores desse serviço não têm contrapoder negocial suficiente para 

condicionar a fixação de preços de terminação cobrados pelos prestadores desse 

serviço. Esta situação ocorre em relação a todos os prestadores do serviço de 

terminação de chamadas nas redes móveis, incluindo também a terminação na rede da 

NOS. 

Assim, constatando-se que no mercado em apreço e ao longo dos últimos 10 anos não 

se registaram quaisquer descidas voluntárias dos preços de terminação, a ANACOM 
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mantém o seu entendimento de que os compradores do serviço de terminação de 

chamadas nas redes móveis, sejam prestadores fixos ou móveis, não conseguem 

exercer um significativo contrapoder negocial nestes mercados que inviabilize a 

existência de poder de mercado significativo. 

Deste modo, dadas as características do mercado, de que o reduzido contrapoder 

negocial dos compradores do serviço de terminação é um indicador fundamental, a 

ANACOM está convicta de que a não identificação dos prestadores do serviço como 

entidades com PMS, levaria a um aumento do preço de terminação por parte de todos 

os prestadores. Como tal, a ANACOM mantém o entendimento de que os prestadores 

de serviços móveis, incluindo a NOS, têm PMS no mercado grossista de terminação de 

chamadas de voz na sua rede móvel.  

Adicionalmente, note-se que o entendimento da CE e de todas as ARNs da União 

Europeia (UE) é o de que todos os prestadores que atuam neste mercado, 

independentemente da sua dimensão, têm PMS. A ARN da Finlândia, que foi a única a 

procurar a desregulação das terminações, foi sujeita a um procedimento de investigação 

aprofundada por parte da CE que discordou dessa posição, tendo o BEREC concordado 

com as sérias dúvidas manifestada pela CE.   

Sobre as referências ao mercado retalhista, designadamente sobre a presença de 

MVNO, importa relevar que pelo facto de se registarem algumas falhas de mercado, 

analisadas no SPD, tal não obsta a que haja uma dinâmica competitiva nesse mercado, 

a qual tende a reforçar-se com o surgimento de prestadores alternativos como é o caso 

dos MVNO. Aliás foi com esse propósito que a ANACOM procurou estimular o 

aparecimento dessas entidades, nomeadamente impondo obrigações de acesso 

grossista no âmbito do Leilão Multifaixa. Não obstante, atualmente existem apenas 3 

entidades que se qualificam como MVNO e a sua expressão é reduzida.  

Releva-se ainda que os mercados grossistas de terminação de chamadas nas redes 

móveis são distintos do mercado retalhista a jusante que integra a prestação de serviços 

móveis. Ainda que este último seja competitivo, os mercados grossistas de terminação 

de chamadas integram a prestação de um serviço que constitui um input fundamental 

para a oferta do serviço retalhista de voz, input que é oferecido em regime de monopólio 

e que na ausência de regulação pode ser prestado de forma a afetar os mercados a 

jusante, e não apenas os mercados móveis, mas também os mercados fixos. 
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Nesta conformidade, a presença de MVNO no mercado retalhista móvel foi considerada 

no âmbito da análise de PMS, mas não levou a alterar a conclusão de que todos os 

prestadores do serviço de terminação de chamadas têm PMS no âmbito dessa 

prestação.  

No que toca aos serviços de VoIP “Over the Top” (OTT) a ANACOM está naturalmente 

atenta à sua evolução. Todavia, na atual fase de desenvolvimento destes serviços e no 

período em que se perspetiva que a presente análise esteja em vigor, não se considera 

que as possíveis pressões concorrenciais decorrentes dos serviços OTT sejam 

suficientes para que se produzam os efeitos de substituibilidade identificados pela MEO 

e VODAFONE.  

A este respeito importa notar, no que se refere à penetração dos serviços OTT, que não 

existem evidências suficientes de que em Portugal a sua utilização esteja a condicionar 

a prestação de serviços telefónicos móveis, nomeadamente:  

(i) A sua utilização ainda se encontra circunscrita a um estrato demográfica 

(utilizadores mais jovens), sendo essencialmente utilizada em comunicações 

internacionais; 

(ii) A necessidade de terminais compatíveis entre clientes (de origem e de destino) 

bem como a qualidade de serviço irregular e em muitos casos não comparável 

com o serviço de voz mais tradicional consubstanciam constrangimentos 

técnicos que podem condicionar atualmente a utilização e, por inerência, a 

disseminação dos serviços de voz suportados na Internet; 

(iii) A evolução recente do tráfego móvel em Portugal não indicia situações de 

substituibilidade relevantes entre as chamadas retalhistas de voz efetuadas na 

rede móvel e os serviços em questão. 

Por estas razões a ANACOM considera que não é expectável que os utilizadores 

substituam de forma significativa as chamadas de voz móvel pela utilização das 

aplicações referidas após um pequeno mas transitório aumento do preço dessas 

chamadas. A este respeito a ANACOM relembra que esta posição é também veiculada 

pela própria CE que entende na Recomendação sobre os Mercados Relevante que 

“currently OTT services are not yet at a level in which they can be considered actual 
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substitutes to the services provided by infrastructure operators”8. Assim, no contexto 

atual, a ANACOM não concorda com as preocupações elencadas pela MEO e a 

VODAFONE.  

Ainda a este respeito note-se que sem prejuízo da consideração como prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicos, todas as comunicações terminadas nas redes 

públicas de comunicações eletrónicas estão sujeitas a regulação, visto não haver 

diferença do serviço grossista prestado face a qualquer outro tipo de chamada de voz. 

3.4. Os serviços de comunicações eletrónicas móveis e a caracterização dos 

problemas de concorrência identificados nos mercados relevantes 

a) Sentido provável de decisão 

“Atento o exposto conclui-se que num cenário de ausência de regulação, os problemas 

de concorrência identificados acima, têm impacto não apenas na afetação dos recursos, 

ou seja a nível da eficiência estática, mas também produzem efeitos prejudiciais ao nível 

da concorrência nos mercados a jusante, afetando a eficiência dinâmica. As dificuldades 

que podem surgir a nível do acesso, em termos de disponibilização do serviço de 

terminação de chamadas, e em particular as distorções causadas pela prática de preços 

excessivos, que conduzem a uma estrutura de preços necessariamente menos eficiente, 

quer a nível do retalho quer a nível grossista, causam distorções na concorrência e 

afetam negativamente tanto os prestadores que se encontram presentes no mercado 

fixos, como também os prestadores de menores dimensões no mercado móvel e, 

indiretamente também afetam os consumidores finais.  

Sem prejuízo dos dados mais recentes do mercado retalho indiciarem que os efeitos de 

rede medidos pelos preços estão a reduzir-se, essa situação é sustentada por um 

aumento muito significativo do tráfego off-net que, embora contribua para a redução dos 

efeitos de rede, gera significativos desbalanceamentos de tráfego e consequentemente 

desequilíbrios financeiros. 

(…) 

                                                           
8 Cf. Exposição de motivos que acompanha a Recomendação sobre Mercados Relevantes, Secção 3.2, pg.17, 
disponível em: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056 
(apenas em inglês).  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056
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Em conformidade com a análise efetuada, entende-se que os problemas identificados 

justificam a necessidade de intervenção regulamentar ex-ante, com a imposição ou 

manutenção de medidas, em particular a continuação da imposição de preços de 

terminação para os níveis de custos de um operador eficiente.” 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC nota que a minimização das eventuais situações de distorção no mercado com 

consequências negativas para os consumidores, nomeadamente as que resultam da 

aplicação de preços de terminação móvel desadequados, tornam necessária a 

imposição das obrigações nos mercados em apreço. 

c) Respostas recebidas 

DECO 

A DECO releva que o efeito de concentração de todos os serviços num único operador 

estimulado pelas ofertas em pacote poderá promover uma maior resistência à mudança 

por parte dos consumidores, e salienta que a agregação de vários serviços, agravado 

pelos períodos de fidelização de 24 meses aplicados tanto a novos como a atuais 

clientes, representa igualmente uma estratégia de diferenciação com efeitos tão ou mais 

perversos como a diferenciação dos preços on net e off-net em tarifários stand alone. 

Salienta ainda que apesar da ANACOM reconhecer os efeitos negativos do 

desbalanceamento de tráfego nos operadores mais pequenos não oferece nenhuma 

medida para solucionar o problema. 

AR Telecom 

Este operador salienta que pelo facto de ser um operador fixo, sem operação móvel 

integrada, é penalizado pelas distorções concorrenciais e regulatórias entre os 

operadores fixos e móveis, tema sobre o qual refere ter vindo a chamar a atenção do 

regulador. 

Neste contexto, refere que a política de controlo de preços de terminação é um pilar 

estrutural na gestão do equilíbrio concorrencial do sector, pelo que apoia todas as 

iniciativas que visem acelerar a convergência entre as tarifas de terminação móvel e fixa. 
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MEO 

A MEO propõe que sejam incluídos no ponto “1.2 As evoluções ocorridas no mercado 

das comunicações eletrónicas” do SPD referências ao lançamento do 4G, devido ao seu 

impacto a nível da cobertura e qualidade de serviço nos dados móveis, e ao lançamento 

de ofertas convergentes em pacote, porque, ao permitir a agregação dos serviços fixos 

e móveis e a inclusão de volumes significativos de tráfego all-net, catalisaram a evolução 

do mercado de comunicações eletrónicas e são, por isso, fundamentais para a sua 

correta caracterização. 

Na opinião deste operador a caracterização que a ANACOM realizou deste mercado 

deve ser revista, dado ser totalmente desajustada da realidade atual por se basear em 

factos passados e não dar o devido relevo a acontecimentos que, no seu entender, 

alteram de forma significativa toda a dinâmica do mercado e a sua evolução futura. 

Salienta, para o efeito, o lançamento e forte crescimento das ofertas de pacotes com voz 

móvel, fixa internet e televisão e com tráfego all-net, que deram origem a alterações 

estruturais no mercado móvel (acréscimo do peso dos tarifários pós-pagos, redução do 

peso dos tarifários baseados em tarifas on-net, ou tribais, e redução do tráfego on-net) 

e o surgimento da NOS em resultado da fusão da ZON TV Cabo Portugal S.A. com a 

Optimus Comunicações S.A. que, de acordo com a MEO, passou a ser, alavancado na 

forte posição no mercado fixo, um operador de telecomunicações de grande relevo e 

que é provado pelo ganho rápido e significativo da quota de mercado a nível do serviço 

móvel. 

Refere que estas novas ofertas alteraram os fatores que levam a que um operador tenha 

uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes, e que existem evidências 

inequívocas de que a prática de tarifas all-net associadas a ofertas em pacote é mais 

determinante para a sua capacidade competitiva do que a sua dimensão em termos de 

rede de contactos ou quota de mercado.   

A MEO nota que esta realidade resulta do próprio SPD quando se refere que a principal 

razão para a escolha de um operador já não decorre principalmente do denominado 

“efeito de rede” mas sim do acesso a tarifários mais baixos e que é também confirmada 

pelo crescimento significativo desde 2012 do volume de portabilidade entre os 

operadores móveis. 
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A MEO considera que, mesmo sem considerar os utilizadores que mudam de operador 

sem recorrer à portabilidade, são de estranhar os dados, apresentados no SPD, sobre a 

percentagem de possuidores de telemóvel que nunca mudaram de operador. Entende 

que estes valores podem resultar de enviesamento da perceção dos utilizadores dado 

que ao mudar de operador recorrendo à portabilidade os utilizadores mantém o número 

associado ao operador anterior e que a decisão de mudança de operador é tomada 

tendo em conta a decisão familiar e não individual, por via das ofertas de pacotes. 

A MEO considera que apesar da ANACOM apresentar os factos referidos anteriormente, 

não retira dos mesmos as devidas conclusões, nomeadamente em termos prospetivos, 

insistindo na caracterização de uma realidade já ultrapassada em que era predominante 

a diferenciação on-net/off-net e em que o terceiro operador tinha dificuldade em a 

endereçar. 

Em concreto, a MEO refere que não devem subsistir dúvidas de que as ofertas de tarifas 

planas integradas em bundles e sem diferenciação tarifária entre chamadas on-net e off-

net estão na base nos crescimentos de tráfego observados.  

A este respeito salienta um conjunto de fatores que, para além do preço, contribuem, no 

seu entender, para a sua valorização, e que incluem a previsibilidade associada a um 

valor fixo, incluindo um volume de tráfego significativo, a conveniência, a maior liberdade 

de consumo, a relação facilitada com o operador, o maior poder negocial do cliente, dado 

que o maior valor mensal lhe confere maior relevância e expectativa de mais vantagens.  

No entender da MEO um dos fatores primordiais na escolha do operador móvel resulta 

de o serviço estar ou não integrado num pacote global de serviços. Sublinha para o efeito 

a elevada correlação quer da MEO quer da NOS entre as quotas de mercado nas ofertas 

convergentes com a respetiva quota de mercado nos cartões móveis de voz e o facto 

de, em março de 2015, 38% dos clientes da MEO e 43% dos clientes da NOS 

subscreveram o serviço móvel de voz integrado numa oferta em pacote, enquanto que 

na VODAFONE apenas 5% dos seus clientes tinha subscrito o serviço por essa via.  

Ao contrário do que diz ser a opinião da ANACOM que, na perspetiva da MEO continua 

a associar o desbalanceamento de tráfego apenas à existência do efeito de rede, em 

resultado da dimensão dos operadores, este operador considera que, em resultado dos 

novos tarifários (sem diferenciação de preços entre redes), o desbalanceamento de 

tráfego entre as redes móveis passou a estar associado às ofertas de retalho de cada 

um dos operadores, em particular às ofertas em pacote. 
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Considera assim não ser compreensível que a ANACOM continue a defender o 

balanceamento de tráfego entre os operadores móveis, o que fundamenta com a 

evolução positiva do tráfego originado nomeadamente na NOS (apesar do crescimento 

do tráfego off-net a quota de mercado da NOS tem verificado uma evolução positiva), 

que resulta essencialmente de uma política comercial agressiva que abarca um portfólio 

de serviços que vai muito para além do serviço móvel terrestre, em que alguns a NOS 

tem uma quota de mercado significativa.  

Salienta, neste contexto, que no caso da NOS, a existência do desbalanceamento não 

resulta do facto de este ser o operador com a menor quota de mercado no serviço móvel 

terrestre, mas de ter uma maior proporção de clientes em pacotes. Esta situação justifica 

o desbalanceamento de tráfego e de desequilíbrio financeiro em desfavor da NOS (o 

qual, nota a MEO, deve ser compensado, como a evolução da quota de mercado 

demonstra, pelo retorno obtido com as suas opções estratégicas comerciais a nível 

retalhista).  

A MEO refere adicionalmente que também tem registado ao aumento substancial de 

tráfego originado nos seus clientes para outras redes móveis nacionais e salienta que a 

existência de balanceamento entre o tráfego terminado e o originado e de equilíbrios 

financeiros entre os operadores não deve ser um fim em si nem objeto de conclusões 

sobre a competitividade do mercado.  

A MEO questiona ainda a necessidade e razoabilidade de continuar a intervir no 

mercado presentemente em análise uma vez que dos fatores que em 2008 sustentaram 

a conclusão da existência de uma falha de mercado associada à discriminação de preços 

como estratégia de foreclosure apenas se verifica atualmente o referente ao 

desbalanceamento de tráfego desfavorável ao operador de menor dimensão. Refere 

ainda que, mesmo este fator, uma vez que a natureza do desbalanceamento é agora 

diferente, não constitui um problema competitivo que mereça intervenção regulatória, 

pois resulta de uma vantagem competitiva obtida pela disponibilização do STM em 

ofertas em pacote conjuntamente com outros serviços fixos (voz, internet, e televisão), 

onde tem uma quota significativa e que lhe permite alavancar a oferta do STM nos 

serviços que disponibiliza e registar um rápido e significativo aumento da quota de 

mercado nesse mercado.  

Salienta que a regulação do preço grossista de terminação não é um objetivo autónomo, 

existente em função do monopólio no mercado grossista ou do posicionamento num 
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ranking internacional, mas deve estar fundamentada na necessidade de corrigir 

problemas de concorrência ao nível retalhista. Neste contexto, considera que o 

desbalanceamento do tráfego não deve ser encarado como um objetivo de regulação. 

A MEO refere que desconhece situações concretas que envolvam a recusa de 

negociação e/ou acesso, referindo que a análise da ANACOM é meramente teórica, pelo 

que não se justifica a necessidade de regular o mercado. Nota que as competências da 

ANACOM em matéria de acesso e interligação e a sua capacidade de intervenção ao 

abrigo da resolução de litígios seriam suficientes para fazer face a qualquer problema 

que viesse a ocorrer. 

Este operador refere não concordar com alguns pontos da análise da ANACOM sobre 

as distorções causadas por preços de terminação excessivos, por não refletirem 

adequadamente o mercado móvel nacional. 

Sustenta a MEO que, e ao contrário do que a ANACOM afirma, os efeitos waterbed no 

mercado nacional são inequívocos, apesar de não totais uma vez que a diminuição dos 

preços grossistas não é totalmente compensada no mercado retalhista, e que ocorrem 

mesmo num contexto em que os preços retalhistas diminuem. Sem prejuízo, entende o 

operador que a ambiguidade associada à conclusão do regulador sobre o efeito 

waterbed justifica uma intervenção regulatória mais prudente e não a legitimação da 

atual abordagem. 

NOS 

A NOS considera que, apesar das vantagens resultantes da adoção de um modelo BU 

LRIC “puro”, a MEO e a VODAFONE defendem, de forma que considera ser sintomática, 

que as características do mercado nacional não o justificam. Na opinião da NOS este 

argumento é contrariado pela presença de distorções concorrenciais de forma muito 

vincada no mercado que nem os desenvolvimentos mais recentes, incluindo a tendência 

para a convergência e o reforço dos tarifários móveis all-net, conseguiram modificar de 

forma substancial ou mesmo que se perspetive que tal venha a acontecer num horizonte 

temporal razoável. Acrescenta aliás que esses desenvolvimentos agravaram o 

desfasamento entre o preço do serviço grossista de terminação das redes móveis e o 

respetivo custo, aprofundando o desbalanceamento de tráfego e as transferências 

financeiras do operador móvel de menor dimensão, isto é, ela própria, e os seus maiores 

concorrentes (MEO e VODAFONE).  
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A NOS relembra que em 2005 a ANACOM identificou como falha de mercado a 

diferenciação dos preços de retalho on-net e off-net com vista à exploração do efeito de 

rede, tendo mais tarde, em 2008, 2010 e 2012, concluído que essa falha de mercado 

havia-se intensificado. 

A NOS refere que nesta nova análise de mercado a ANACOM conclui que se está a 

assistir a uma atenuação desta falha de mercado, para a qual estará a contribuir o 

desenvolvimento de ofertas integradas em pacotes que incluem chamadas gratuitas 

para todas as redes, assistindo-se a uma redução dos diferenciais de preços entre as 

chamadas on-net e off-net. A este respeito refere que a ANACOM não detalha o modo 

como apurou os diferenciais de preços, designadamente como ponderou o peso dos 

diferentes tipos de tarifários, realçando que, pese embora a tendência de convergência 

e o reforço dos tarifários móveis all-net, o efeito de rede continua a caracterizar o 

mercado móvel nacional e na verdade a referida tendência tem agravado os 

desequilíbrios concorrenciais. A NOS argumenta que tal pode ser explicado pelos 

seguintes fatores: peso dos tarifários tribais, quota de mercado própria ainda muito 

inferior à dos seus concorrentes, preferências dos consumidores ainda muito 

influenciadas pela rede de contactos, peso do tráfego on-net e evolução do 

desbalanceamento de tráfego. 

Em relação aos tarifários móveis com diferenciação (tarifários tribais), a NOS refere que 

continuam a ser dominantes, apresentando dados sobre os seus próprios clientes. 

Adicionalmente, também refere exemplos dos tarifários disponibilizados pela 

VODAFONE, particularmente o tarifário VODAFONE Extravaganza que regista uma 

diferenciação substancial entre os preços das chamadas para a comunidade (Yorn, 

VODAFONE Extreme e RED) e os restantes números VODAFONE e entre estes e as 

demais redes, que, segundo a NOS, ultrapassa os 60%. 

Em relação à quota de mercado, a NOS refere que continua a ser muito inferior à dos 

seus maiores concorrentes. Apesar da tendência para a convergência e a sua posição 

relativamente mais favorável no mercado de pacotes com o consequente crescimento 

da sua quota nos últimos trimestres, considera que não se verificam alterações 

substanciais na estrutura de mercado dos serviços móveis verificando-se que a 

VODAFONE e a MEO têm uma quota conjunta de mais de 80% do mercado e que é 

respetivamente mais do dobro e do triplo da quota da NOS.  
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A NOS considera, neste contexto, que o mercado móvel nacional continua a ser muito 

concentrado e que, a par da promoção de uma concorrência sustentável na oferta de 

pacotes convergentes, importa garantir condições de concorrência equilibrada nas 

ofertas móveis stand alone, particularmente as ofertas all-net dado que estas exercem, 

no ponto de vista da NOS, uma influência positiva para ultrapassar a falha de mercado 

associada à exploração dos efeitos de redes por via da discriminação entre chamadas 

on-net e of-net.   

Quanto às preferências dos consumidores, a NOS considera que continuam a ser 

distorcidas pelo efeito de rede. A NOS nota que a ANACOM parece desvalorizar o 

impacto desse efeito no contexto do atual mercado invocando a evolução do tráfego e 

as preferências dos consumidores relativamente à escolha de operador (cuja razão 

principal é o acesso a preços mais baixos). Contudo, neste último aspecto, a NOS faz 

notar que a ANACOM admite que o segundo principal fator de escolha do consumidor é 

o efeito de rede o que, na opinião da NOS, é muito relevante tendo em conta que esse 

efeito é potenciado artificialmente pelos operadores de maior dimensão através das suas 

estratégias comerciais. 

Refere ainda que, segundo dados da Marktest, em dezembro de 2014, a rede de 

contactos constitui o principal fator de escolha do operador e não o segundo como 

concluiu a ANACOM no SPD. Além disso, a NOS considera existir uma enorme 

probabilidade do fator “preços mais baixos” confundir-se com o efeito de rede, dado que 

os consumidores percecionam a discriminação de preços on-net e off-net com a 

obtenção de preços mais baixos através da maximização de chamadas on-net 

potenciada pela escolha de um operador de maiores dimensões. 

Quanto ao peso do tráfego on-net, a NOS tende a concordar com a observação da 

ANACOM de que o aumento do tráfego originado nas redes móveis em 2014, incluindo 

o trafego off-net, se relaciona com a oferta de serviços móveis convergentes com um 

volume significativo de chamadas gratuitas (custo incremental nulo), contudo, aponta a 

importância de analisar em maior detalhe os indicadores relativos ao tráfego on-net e 

off-net de cada um dos operadores, especialmente, o tráfego móvel-móvel nacional.  

Neste sentido, observa que em 2014 detinha uma quota de mercado do tráfego móvel-

móvel off-net muito superior à sua quota global de mercado, o que contrastava com a 

situação das quotas conjuntas da VODAFONE e MEO nos mesmos domínios. Em 

sentido oposto, a NOS apresentava uma quota de tráfego on-net inferior à sua quota 
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global de mercado. Simultaneamente, refere que o mercado registou um crescimento de 

70% no tráfego off-net mas que o principal contributo para essa evolução deve-se à 

NOS.  

Deste modo, a NOS conclui que no final de 2014 a MEO e a VODAFONE apresentavam 

um perfil claramente desequilibrado entre o tráfego on-net e off-net em favor do tráfego 

on-net (que se mantém próximo dos 80%), pelo que considera que a diminuição do peso 

do tráfego on-net no mercado se deve em larga medida à evolução do seu perfil de 

tráfego. Conclui ainda que devido à elevada quota conjunta da MEO e VODAFONE o 

tráfego on-net do mercado continua a representar 70% do tráfego móvel-móvel o que, 

segundo a NOS, constitui um valor elevado e contrário à desejável interligação de redes 

e interoperabilidade de serviços.   

Em relação ao desbalanceamento de tráfego, a NOS considera que termina 

proporcionalmente mais tráfego nas redes dos operadores de maior dimensão e que 

esta tem sido uma realidade ao longo do tempo. Segundo a NOS o desbalanceamento 

de tráfego e as consequentes transferências financeiras para a MEO e VODAFONE têm 

conduzido a um fenómeno de subsidiação da atividade destes últimos, o que é tão mais 

significativa quanto maior e desfasado é o preço unitário da terminação de chamada dos 

respetivos custos. Por sua vez, esta subsidiação, que resulta na prática em receitas 

complementares e uma fonte (indevida) de lucro para os operadores de maior dimensão, 

permite reforçar a posição desses operadores no mercado de retalho, onde são 

concorrentes da NOS, por exemplo, através da redução do preço das chamadas on-net 

(incentivando os assinantes a realizar chamadas dentro da rede) ou a concessão de 

benefícios adicionais como a subsidiação de equipamentos e vantagens na 

disponibilização de ofertas convergentes. Tal cria obstáculos ao crescimento da NOS e 

à convergência natural das quotas de mercado. 

Segundo a NOS, a este fenómeno acresce que desde final de 2013, talvez ou mesmo 

promovido pela tendência de convergência e da proliferação de tarifário all-net, o nível 

de desbalanceamento do tráfego de voz da NOS com os seus concorrentes agravou-se, 

tendo mais do que quintuplicado desde 2014. Considerando dados para os primeiros 

quatro meses de 2015, a NOS afirma que o nível de transferências financeiras devidas 

pelo tráfego móvel-móvel continua a aumentar e é já o dobro do registado para o período 

homólogo de 2014 e seis vezes superior ao de 2013. 
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Assim, face ao aprofundamento das distorções concorrenciais acima descritas, a NOS 

conclui que existe a necessidade e pertinência de uma intervenção regulatória vigorosa 

que trave tais desequilíbrios. 

VODAFONE 

A VODAFONE afirma que a presente análise de mercado não espelha corretamente a 

dinâmica altamente competitiva e com tendência a intensificar-se no futuro do mercado 

de retalho, particularmente considerando o carácter embrionário das ofertas all-net, pelo 

que salienta a importância de analisar em detalhe os pressupostos e problemas 

concorrências que norteiam a intervenção regulatória da ANACOM. 

Deste modo em primeiro lugar, a VODAFONE reitera a sua posição de que a relação 

entre o tráfego on-net e off-net não é por si só um indicador da existência de problemas 

concorrenciais suportadas na exploração dos efeitos de rede por parte dos maiores 

operadores, mas antes fruto das necessidades dos consumidores e da exploração 

eficiente da capacidade das redes móveis dos diferentes operadores. Segundo a 

VODAFONE, a ANACOM persiste em qualificar de nociva a promoção do tráfego on-net 

apesar dos seus efeitos positivos sobre a adoção dos serviços móveis.   

Contudo, e sem prejuízo do que defende, a VODAFONE nota que, por oposição à 

tendência dos tarifários tribais desde 2008, o lançamento das ofertas all-net tem 

incentivado o aumento do peso do tráfego off-net nacional no total de tráfego móvel 

nacional, realçando que esse aumento deverá continuar a manifestar-se. 

A respeito das ofertas all-net, a VODAFONE começa por notar que a constante inovação 

nas tecnologias de suporte aos serviços móveis, as inovadoras ofertas tarifárias e o nível 

de qualidade do serviço prestado têm contribuído para a intensificação da dinâmica 

competitiva entre operadores, o que está refletido no surgimento de novos operadores 

no mercado (MVNO), no desenvolvimento das redes de quarta geração, e no 

crescimento das ofertas móveis integradas em pacotes de outros serviços de 

comunicações eletrónicas. A respeito deste último ponto, a VODAFONE salienta que o 

mercado nacional está entre os mercados europeus onde a subscrição de ofertas em 

pacote é mais significativa. 

Assim, o lançamento das ofertas em pacotes em 2013 conduziu à proliferação de 

tarifários sem diferenciação de preços on-net/off-net, que embora anteriormente já 
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existissem no mercado são agora mais atrativos devido ao conjunto significativo de 

minutos e à acessibilidade a diferentes serviços com uma mensalidade fixa.  

A VODAFONE relembra que, e apesar de na sua opinião a promoção do tráfego on-net 

conceder aos consumidores o acesso a serviços de comunicações a preços mais 

competitivos, a ANACOM tem-na encarado como potenciadora de barreiras à entrada 

de novos operadores ou de limites à capacidade competitiva de operadores de menor 

dimensão. Contudo, referindo que tal como tem defendido em consultas públicas 

anteriores, para este operador estas preocupações não se aplicam ao mercado nacional, 

sobretudo no contexto atual em que o sucesso dos tarifários all-net, pese embora o seu 

carácter precoce, já se faz sentir com bastante expressividade, nomeadamente na 

atenuação dos problemas concorrenciais listados pela ANACOM no passado, tal como 

também é reconhecido pelo próprio regulador.  

No que concerne às preocupações associadas ao diferencial entre preços on-net/off-net, 

a VODAFONE refere a indisponibilidade de informação pública sobre o tema, quer por 

parte de outros operadores, quer por parte da ANACOM.  

Assim, sobre o diferencial referido no SPD, a VODAFONE considera natural a sua 

diminuição, sobretudo desde a introdução de tarifários all-net, pelo que, e uma vez que 

todos os operadores disponibilizam este tipo de oferta em condições similares, conclui 

que daqui não decorrem as preocupações jus-concorrenciais que no passado 

justificaram a intervenção regulatória. 

No que toca à quota de mercado do operador de menor dimensão, a VODAFONE 

discorda de que o reforço (ou não) dessa quota de mercado seja justificação para uma 

regulação ex-ante. Para a VODAFONE a evolução da quota de mercado do operador de 

menor dimensão poderá ficar a dever-se exclusivamente às suas escolhas estratégicas 

e comerciais (reforço da sua posição na oferta de serviços móveis integrados em pacotes 

decorrente do processo de fusão entre a Optimus e a ZON e integração dos serviços 

móveis nas ofertas em pacotes), pelo que não deverá radicar em fatores externos ao 

normal funcionamento do mercado como é o caso da regulação ex-ante. 

Esta evolução no mercado de retalho, típica de um mercado competitivo, é, segundo a 

VODAFONE, mais um indício de que a regulação ex-ante no mercado grossista a 

montante é desnecessária.  
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No que respeita aos motivos que os consumidores invocam para a escolha de um 

operador a VODAFONE indica que a ANACOM destacou que a principal razão para essa 

escolha, em fevereiro de 2015, prendia-se com o facto de os seus contactos estarem 

ligados a essa rede (facto que a VODAFONE considera naturalmente relacionado com 

o surgimento de tarifas all-net) mas que, face a dezembro de 2010, essa importância 

decresceu consideravelmente. Apesar desta evolução, que a VODAFONE afirma que a 

ANACOM entende como positiva, não impediu o Regulador de intervir novamente no 

mercado grossista. 

Referindo-se aos resultados do indicador “Razões de escolha operador Voz Móvel 

(Clientes há menos de 6 meses)” do Barómetro das Telecomunicações da Marktest de 

dezembro de 2014, a VODAFONE destaca que a razão “Pessoas com quem contacta 

estão ligados a esta rede” apresenta um peso marginal neste grupo de consumidores 

(5,2%) e que a razão “Conjugação Serviços em pacote”, apesar de recente, está em 

segundo lugar enquanto justificação para a escolha dos consumidores (27,3%), sendo 

ultrapassada apenas pela razão “Mais barato/Melhor tarifário” (29,2%). A VODAFONE 

acrescente ainda que a razão associada à rede de contactos apresenta uma perda 

continuada de importância durante o ano de 2013, o que associa à disponibilização de 

tarifários all-net. 

Desta maneira, a VODAFONE conclui que a escolha dos consumidores motivada pelos 

contactos ligados à mesma rede perdeu relevância, determinando, uma vez mais, não 

existirem fundamentos que justifiquem a presente intervenção regulatória.  

Sobre a evolução dos saldos de interligação e do desbalanceamento dos diversos 

operadores, a VODAFONE refere desconhecer a disponibilidade de informação pública 

sobre o tema, mencionando que na sua análise recorreu aos comentários não 

confidenciais da ANACOM incluídos no documento sob consulta.  

A VODAFONE refere que é expectável o mencionado pela ANACOM sobre a evolução 

negativa do desbalanceamento do tráfego de interligação da NOS, intensificado pela 

proliferação dos tarifários all-net, e o respetivo agravamento dos fluxos financeiros 

grossistas desse operador com os restantes, contudo, discorda das razões apontadas 

pela ANACOM. 

A VODAFONE reconhece que a disponibilização de ofertas all-net tende a promover o 

aumento do tráfego off-net, contribuindo, numa primeira fase, para o agravamento dos 

fluxos financeiros associados ao tráfego de interligação na medida em que o crescimento 
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inicial do tráfego de saída é acompanhado por um crescimento mais gradual do tráfego 

de entrada, proporcional à velocidade de reação e resposta dos concorrentes no 

desenvolvimento de soluções alternativas e/ou semelhantes. 

Com efeito, a VODAFONE salienta que apresentou as suas ofertas sensivelmente 2 

meses depois lançamento do M4O, e que a NOS (na altura ZON/Optimus) apenas 

lançou uma oferta com igual promoção comercial e expressividade em outubro de 2013. 

A VODAFONE, considerando o “time-to-market” fundamental para o sucesso dos 

diversos operadores que nele atuam, conclui assim que uma resposta menos atempada 

da NOS poderá ter provocado um agravamento da sua posição de mercado e por 

consequência do seu desbalanceamento de tráfego. Contudo, considera que esse 

agravamento poderá ser transitório até que a NOS reforce as suas estratégias de 

promoção das ofertas de pacote com serviços móveis incluídos, o que aliás aponta estar 

a ser evidenciado pelo ganho de quota de mercado da NOS no ano de 2014. 

Assim, a VODAFONE considera que o agravamento do desbalanceamento da NOS não 

é motivo suficiente para afirmar a ausência de competitividade no mercado. Aliás, 

considera essa observação paradoxal no sentido em que a proliferação das ofertas all-

net, que eliminam eventuais práticas anti-concorrenciais que os Reguladores associam 

à diferenciação on-net/off-net (o que considera infundadas), apesar de deteriorar num 

primeiro momento o balanço de tráfego do operador que as lançou, posteriormente 

conduz à compensação desse desbalanceamento através do aumento do tráfego 

oriundo de outras redes decorrente do lançamento de ofertas similares pelos 

concorrentes. Adicionalmente, conduzirá também ao aumento da quota de mercado de 

retalho (já verificado pelo recente crescimento da quota da NOS).  

A VODAFONE aponta a existência de operadores móveis virtuais (MVNO) já em 

atividade em Portugal e as obrigações de acesso determinadas no processo do Leilão 

Multifaixa impostas aos três maiores operadores (e que visam facilitar a entrada de 

novas entidades ou operadores que já operam noutros mercados, como os operadores 

fixos) como razões que levam a concluir que não existem barreiras no mercado passíveis 

de impedir a entrada de novos operadores. 

A propósito do Leilão Multifaixa, a VODAFONE nota que o mesmo previa mecanismos 

que se destinavam a promover a entrada de novos operadores na faixa dos 900 MHz 

em condições preferenciais ao nível do preço das frequências dessa faixa e das 
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obrigações de cobertura, mas que, no entanto, não atraíram nenhum candidato com 

intenção de um modelo diferente do de um MVNO. 

Pelo exposto, a VODAFONE afirma que a evolução registada no mercado retalhista 

evidencia elevado nível de contestabilidade e competitividade, intensificado nos últimos 

anos, demonstrando não existirem problemas de concorrência e, portanto, a 

desnecessidade de qualquer intervenção ex-ante ao contrário do que é concluído pela 

ANACOM. 

Assim, qualquer intervenção estará, segundo a VODAFONE, ferida de erro nos 

pressupostos de facto e de direito pois não se verificam os fundamentos que devem 

orientar a intervenção ex-ante, nomeadamente, a verificação dos três critérios 

cumulativos determinantes de regulação; a inexistência de problemas de concorrência 

ao nível do mercado de retalho como identificados pela ANACOM; e ausência de 

proporcionalidade, adequação e justificação nas medidas propostas. 

Este operador afirma ainda que é de sua convicção que a ANACOM deve reconhecer 

que as alterações verificadas no passado recente revestem esta análise de mercado 

com um carácter precoce e, portanto, desnecessário, pelo que deve ser adiada para um 

momento posterior à consolidação das dinâmicas que atualmente se assistem no 

mercado e que culminarão, na sua opinião, no reposicionamento dos operadores e numa 

diferente evolução da afetação do tráfego móvel, quer nas suas diversas componentes, 

quer entre os diferentes operadores. 

d) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM nota a posição da AdC quanto à necessidade de impor obrigações nos 

mercados de terminação para minimizar as eventuais distorções no mercado, referindo 

em particular aquelas que resultam da aplicação de preços de terminação 

desadequados. 

Relativamente aos problemas de concorrência identificados, salienta-se a posição da 

AR Telecom quanto à importância da política de controlo de preços de terminação para 

fazer face às distorções concorrenciais entre os operadores fixos e móveis; a referência 

da DECO à necessidade da ANACOM impor medidas que resolvam o 

desbalanceamento de tráfego nos operadores mais pequenos, salientando que a 

aquisição de serviços em pacote, com períodos de fidelização extensos, pode causar 

efeitos tão ou mais perversos como a diferenciação dos preços on-net e off-net em 
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tarifários stand alone; e a posição da NOS que considera que as evoluções no mercado 

retalhista aumentaram as distorções concorrenciais, aprofundando o desbalanceamento 

de tráfego e as transferências financeiras do operador móvel de menor dimensão. 

A posição da MEO da VODAFONE manifesta-se em sentido oposto ao das entidades 

atrás referidas discordando de que se verifiquem as distorções concorrenciais que a 

ANACOM considera que existem tanto entre os operadores móveis como entre os 

operadores móveis e fixos. Assim, consideram que a caracterização do mercado de 

comunicações eletrónicas é desajustada face à dinâmica concorrencial no mercado dos 

serviços móveis, salientando que a existência de novas ofertas em pacote originou 

alterações estruturais no mercado móvel que justificam os atuais padrões de tráfego on-

net/off-net e invalidam a necessidade de regulação ex-ante. 

Relativamente aos comentários sobre o diferencial on net/off-net, importa salientar que 

a ANACOM não considera que a diferenciação tarifária entre os preços on e off net seja 

um problema per se. Os problemas de concorrência que têm sido associados a este 

mercado resultam da conjugação da diferenciação tarifária com preços de terminação 

acima dos custos e que impedem ou dificultam que alguns players no mercado, 

designadamente os operadores de menor dimensão, que geram proporcionalmente mais 

tráfego off-net do que os outros operadores, lancem ofertas tarifárias que concorram 

efetivamente com as ofertas lançadas pelos operadores de maior dimensão. Trata-se de 

problemas que para serem ultrapassados normalmente conduzem a situações de 

desbalanceamento de tráfego com implicações financeiras que serão tanto mais 

relevantes quanto mais elevado for o preço de terminação praticado.  

Releva-se que, ainda que os mercados retalhistas a jusante demonstrem sinais de maior 

dinamismo e competitividade, os mercados grossistas de terminação de chamadas nas 

redes móveis são distintos, já que se consubstanciam na oferta de um input fundamental 

para a realização de uma chamada que é controlado de forma monopolista pela entidade 

que o presta, sendo essencial a manutenção dos preços de terminação em níveis que 

não potenciem a manutenção ou o agravamento das distorções competitivas, e que 

desejavelmente eliminem essas distorções, quer entre operadores móveis, quer entre 

estes e os operadores fixos. Aliás, mesmo que as distorções em causa já não se 

manifestassem, seria fundamental evitar o seu ressurgimento, o qual seria 

inevitavelmente potenciado pela fixação dos preços de terminação em níveis acima dos 
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custos incrementais de longo prazo, de um operador eficiente, que se entende que 

aconteceria caso fosse eliminada a regulação destes mercados. 

A ANACOM reconhece que, em virtude de os preços de terminação estarem desde o 

final de 2012 fixados em conformidade com os resultados do modelo LRIC “puro”, as 

distorções entre os operadores móveis tendem a reduzir-se progressivamente, o que 

aliás é constatado no SPD. Reconhece-se ainda que a disseminação dos tarifários 

all-net representa um contributo adicional para atenuar o diferencial de preços entre as 

chamadas on-net e off-net, como é salientado pela MEO e pela VODAFONE, mas esta 

Autoridade não acolhe o argumento de que a sua existência seja suficiente para eliminar 

as distorções concorrenciais identificadas no SPD e refuta que não tenha considerado 

na análise o impacto das novas ofertas convergentes que surgiram no mercado. 

As ofertas em causa foram efetivamente tidas em consideração, mas a ANACOM não 

considera que o seu surgimento e disseminação seja condição suficiente para justificar 

um aligeirar da regulação ex-ante, designadamente porque entende que a sua 

sustentabilidade, sobretudo das ofertas que envolvem chamadas gratuitas, depende de 

valores de terminação fixados no nível LRIC “puro”, o que também explica o facto de só 

muito recentemente as referidas ofertas terem sido lançadas de forma massificada. 

De facto, como constatado no SPD e reconhecido por todos os prestadores móveis que 

se pronunciaram, as ofertas em pacote parecem justificar o aumento do tráfego off-net 

generalizado a todos os operadores, o que no caso de alguns prestadores, 

designadamente os prestadores com uma menor base de clientes, resultou num 

agravamento do desbalanceamento de tráfego e consequentemente afetou as 

transferências financeiras entre os diferentes prestadores. Discorda-se da VODAFONE 

quando refere que esta situação ao resultar essencialmente de uma questão de time-to-

market só se verificará numa primeira fase e, será entretanto corrigida através da 

apresentação de soluções alternativas e semelhantes. 

Se bem que se reconheça que a evolução dos volumes de tráfego off-net e on-net 

decorrentes das novas ofertas possa estar sujeita a alterações, nomeadamente 

condicionadas pelo facto de nem todos os prestadores terem lançado no mesmo 

momento as ofertas em causa, ou de os seus clientes não terem aderido a elas de forma 

equivalente, a sua existência potencia o tráfego off-net de todos os operadores, e este 

tráfego continua a ser muito mais significativo nos prestadores de menor dimensão. 

Acresce que não é pelo facto de todos os operadores de rede móvel estarem a 
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disponibilizar ofertas com características equivalentes, que tal significa necessariamente 

que o impacto dessas ofertas seja igual em todos. 

A ANACOM relembra que atualmente a quota de mercado móvel no retalho (estações 

móveis) conjunta da MEO e da VODAFONE é de cerca de 80%, detendo estes dois 

prestadores a maior base de clientes do mercado, o que dadas as características do 

mercado, onde têm predominado os efeitos de rede mediados pelo preço, torna mais 

difícil a conquista de quota de mercado por outros operadores, e leva a que os aumentos 

de quota tenham associados agravamentos do desbalanceamento do tráfego.   

Embora os níveis de desbalanceamento possam oscilar ao longo do tempo, a fixação de 

preços de terminação no nível do custo incremental de longo prazo, para além de 

proporcionar a todos os players no mercado melhores condições para concorrer, 

eliminando as restrições a que estariam de outro modo sujeitos na elaboração das suas 

ofertas retalhistas, também contribui para atenuar ao mínimo os referidos 

desbalanceamentos, permitindo assim que os prestadores possam competir pelo 

mercado, a nível retalhista. 

Não sendo objetivo último da regulação a eliminação dos desbalanceamentos de 

tráfego, nota-se que estas situações quando têm na sua essência o aproveitamento dos 

efeitos de rede mediados pelo preço, prejudicando os prestadores de menor dimensão, 

ou seja quando resultam de uma falha de mercado, criando também distorções 

adicionais decorrentes dos desequilíbrios financeiros que geram, têm um impacto 

relevante na dinâmica competitiva que não pode ser ignorado. A este respeito, importa 

ter presente o que a ANACOM tem vindo a referir sobre as estratégias usadas pelos 

prestadores de menor dimensão com vista à melhoria do seu posicionamento no 

mercado, as quais tendencialmente se traduzem em agravamentos do 

desbalanceamento de tráfego com prejuízos para esses prestadores.  

Neste contexto, releva-se também que a intervenção da ANACOM também não visa 

aumentos de quotas de mercado, mas pretende resolver as falhas de mercado 

identificadas e que reconhece que se têm vindo a atenuar, designadamente na 

sequência das intervenções que ao longo dos últimos anos tem efetuado no âmbito das 

terminações móveis, proporcionando a todos os prestadores presentes no mercado 

melhores condições para que possam competir entre si em igualdade de circunstâncias. 

Note-se também o mencionado pela DECO a respeito dos problemas de concorrência 

que decorrem da concentração de vários serviços de comunicações eletrónicas 
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oferecidos por um único prestador, que podem potenciar os custos de mudança para os 

consumidores. A situação referida, envolvendo períodos de fidelização associados a 

ofertas em pacotes, vai para além do âmbito da análise dos mercados de terminação de 

chamadas em redes móveis, bem como dos mercados a jusante, quer fixos, quer 

móveis, devendo ser objeto de tratamento em sede própria. 

Não obstante, não pode ser ignorado o facto, nem o foi, de que as ofertas em pacote, 

que apresentam uma tendência para o crescimento, estão a afetar a dinâmica 

competitiva dos mercados retalhistas de voz fixo e móvel e, na medida em que essa 

dinâmica é condicionada pelo nível de preços praticado na terminação móvel, justifica-se 

que o regulador continue a intervir a nível grossista na fixação de preços máximos de 

terminação. 

Assim, reitera-se que a dinâmica competitiva atualmente existente a nível retalhista, 

envolvendo o mercado móvel, foi devidamente tida em consideração, dinâmica que 

também tem associado um maior nível de mudança de operador, com maiores níveis de 

portabilidade móvel, o que decorre naturalmente da disseminação das ofertas em 

pacote. 

Importa, no entanto, relevar que continuam a existir outras ofertas, já que nem todos os 

clientes usam os serviços integrados num pacote, muitas das quais com elevados 

diferenciais on-net/off-net, sendo essencial garantir que a regulação dos preços de 

terminação permita que todos os prestadores, e sobretudo os de menor dimensão, 

estejam em condições de conseguir replicar as ofertas disponibilizadas pelos maiores 

prestadores, competindo assim pelos mesmos clientes. 

Em relação aos diferenciais on-net e off-net, salienta-se que não compete ao regulador 

determinar a sua redução ou pugnar pelo seu desaparecimento. As preocupações da 

ANACOM decorrem das situações identificadas em que as preferências dos utilizadores 

são condicionadas pelos elevados diferenciais associados a preços de terminação acima 

dos custos, o que justifica que se vise manter os preços de terminação fixados no nível 

do custo incremental de longo prazo. Tal não obsta a que haja por parte de alguns 

segmentos de clientes uma preferência legítima por ofertas/tarifários onde existam esses 

diferenciais, nem a ANACOM considera que pelo simples facto de existirem ofertas onde 

eles persistem a interoperabilidade dos serviços ou a interligação estejam a ser postos 

em causa. 
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Considerando globalmente o mercado móvel, é um facto que as razões para a mudança 

de operador já não decorrem principalmente do “efeito de rede”, no entanto trata-se de 

um efeito que continua presente e a influenciar a escolha dos utilizadores. Acresce que 

se reconhece alguma validade no argumento apresentado pela NOS de que o critério 

“preços mais baixos” se possa confundir com o “efeito de rede”, uma vez que alguns 

consumidores podem percecionar a discriminação de preços on-net e off-net com a 

obtenção de preços mais baixos. 

A este propósito a NOS observa que o “efeito de rede” é ainda o principal motivo de 

alteração de operador e que a ANACOM está errada na sua afirmação de que são os 

preços mais baixos a principal razão, salientando para tal dados da Marktest. No entanto, 

a ANACOM relembra que a sua afirmação no SPD foi baseada em dados da Marktest 

de Fevereiro de 2015 referentes à intenção de mudança para outro operador, não à 

intenção de escolha como referido pela NOS. Consequentemente, nada há a alterar nas 

referências à Marktest. 

Atento o exposto, a ANACOM entende que analisou adequadamente os serviços e o 

mercado retalhista móvel, tendo identificado as distorções de concorrência existentes, 

sem prejuízo de reconhecer que estas se têm vindo a atenuar, o que considera que 

também foi proporcionado pela intervenção regulamentar ex-ante que tem vindo a ter a 

nível das terminações móveis, pelo que a atenuação dessa intervenção colocaria 

certamente em causa a atual dinâmica competitiva. Neste contexto, discorda-se 

completamente da sugestão da VODAFONE de adiamento desta intervenção, de forma 

a permitir a consolidação do processo competitivo a nível retalhista, já que se entende 

que é essencial manter os preços de terminação fixados no nível dos custos 

incrementais de longo prazo. Assim, a atualização do modelo permite garantir que o 

valor máximo fixado há 3 anos é revisto, sendo que o novo valor resultante dessa revisão 

já reflete as mais recentes tendências do mercado. 

Mas, contrariamente ao que parece resultar das pronúncias dos prestadores móveis, 

também existem distorções importantes entre mercados fixos e móveis que é necessário 

combater. 

Como salientado no SPD, na ausência de regulação, os prestadores móveis enquanto 

prestadores grossistas do serviço de terminação de chamadas, terão sempre um 

incentivo para fixar preços de terminação acima dos custos onerando os prestadores 

fixos que terminam tráfego nas suas redes, e de forma indireta os seus clientes, obtendo 
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rendas excessivas dessa prestação. Assim, a prática de preços de terminação acima 

dos custos e a exploração do diferencial de preços grossistas pelos prestadores móveis 

tem contribuído para gerar importantes ineficiências estáticas no âmbito nas relações 

entre os prestadores fixos e móveis, nomeadamente através da alteração artificial dos 

padrões de consumo de chamadas fixo-móveis e da subsidiação dos prestadores 

móveis por parte dos fixos. 

Relativamente a este fenómeno de subsidiação, note-se que os valores anuais das 

transferências líquidas do fixo para o móvel ascendiam a várias dezenas de milhões de 

euros em 2010, o que se reduziu significativamente com a fixação de preços máximos 

de terminação com base nos custos incrementais de longo prazo de um operador 

eficiente, verificando-se que em 2014 estas transferências situavam-se na ordem dos 7 

milhões de euros anuais. Num mercado retalhista em que se salienta a expansão das 

ofertas em pacote, a subsidiação dos prestadores com operações móveis por parte dos 

que apenas têm operações fixas traduz-se assim numa importante vantagem 

competitiva dos primeiros e uma forte penalização para a atuação dos segundos. 

Deste modo, a ANACOM reitera a sua preocupação com o impacto que as distorções 

concorrenciais identificadas têm sobre os operadores fixos, bem como a sua convicção 

de que a manutenção dos preços de terminação no nível do custo incremental de longo 

prazo constitui a medida mais adequada para lidar com estes problemas. Neste sentido 

e a título de exemplo, a CE refere o seguinte entendimento no “Commission staff working 

document” que acompanha a Recomendação da CE relativa às Terminações: “above-

cost termination rates may pose a barrier to the development of innovative bundles of 

services involving combinations of fixed and mobile services. Fixed operators are also 

constrained in their ability to offer flat rates for mobile call services as part of their low-

cost flat-rate packages involving fixed-voice or data services due to MTRs currently being 

several times (almost nine to ten times) that of FTRs.” Por outras palavras, o nível dos 

preços grossistas de terminação móvel acima dos custos constitui uma desvantagem 

competitiva para os serviços fixos, pelo que reduzir os preços de terminação para o nível 

custo-eficiente contribui para a redução dos custos por minuto enfrentados pelos 

operadores fixos, proporcionando assim uma maior igualdade de condições entre todos 

os prestadores de serviços de comunicações de voz e permitindo-lhes desenvolver 

ofertas de retalho mais inovadoras.  
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Importa relevar que a AR Telecom manifestou, no âmbito da presente consulta pública, 

preocupações relativamente às distorções competitivas e regulatórias que dificultam a 

concorrência entre os operadores com ofertas de serviço fixo que não dispõem de rede 

móvel própria e os operadores móveis com rede própria. A este respeito, e em linha com 

as considerações desta Autoridade, refere a importância das obrigações de controlo de 

preços para a reposição do equilíbrio concorrencial no sector. 

A ANACOM partilha da preocupação revelada por este prestador de serviço fixo, 

relevando no entanto que, existindo custos diferenciados, não se procura a convergência 

total dos preços de terminação fixa e móvel. No entanto, considera-se que ambas as 

terminações devem ser fixadas com base nos resultados de modelos de custeio LRIC 

“puro”, entendendo-se que quaisquer diferenças entre os preços em causa para além 

das que decorrem dos custos subjacentes e consequentemente dos resultados dos 

respetivos modelos contribuem para gerar ineficiências estáticas e dinâmicas que 

prejudicam a concorrência e em última análise todo o sector das comunicações 

eletrónicas.  

Por seu turno, estas distorções podem ser bastante relevantes num contexto onde os 

operadores estão a realizar investimentos avultados em redes de quarta geração. A 

realização destes investimentos por parte dos operadores móveis não invalida, antes 

pelo contrário, confirma a necessidade de o regulador se manter atento à necessidade 

corrigir as distorções competitivas entre os dois sectores, evitando-se que as redes de 

nova geração móveis sejam favorecidas em detrimento das redes de nova geração fixas. 

Face ao exposto, a ANACOM mantém o seu entendimento de que as falhas de mercado 

responsáveis pelas distorções competitivas entre os prestadores móveis e entre estes e 

os prestadores fixos ainda persistem, e que deve nesse âmbito ser mantida a regulação 

do mercado de terminação grossista em redes móveis, em particular a imposição de 

preços orientados para os níveis de custos de um operador eficiente. 

Para além das distorções referidas, não pode ser esquecido que outras falhas de 

mercado podem ocorrer no âmbito das terminações de chamadas nas redes móveis, tais 

como a possibilidade de discriminação na prestação do serviço, ou até de recusas de 

acesso. Embora não haja manifestação atuais dessas falhas, o que é expectável dado 

a presença de regulação há vários anos, entende-se que as características do mercado 

grossista, em que o serviço é prestado em monopólio e em que o contrapoder negocial 

dos compradores não é suficiente para condicionar a fixação dos preços de terminação, 



 

 47/91 
 

conforme explicitado no SPD, são de molde a que, inexistindo regulação, prevaleçam os 

incentivos para discriminar e eventualmente dificultar ou mesmo recusar o acesso ao 

serviço. Estes incentivos podem assumir uma grande relevância, em particular quando 

está em causa o acesso ao serviço por parte de prestadores que concorrem nos mesmos 

mercados retalhistas que as entidades que prestam o serviço de terminação. 

Por fim, em relação às sugestões da MEO de atualização do ponto “1.2. As evoluções 

ocorridas no mercado das comunicações eletrónicas”, a ANACOM, como claramente 

explanado ao longo do SPD submetido a consulta pública e inclusivamente pelo 

entendimento aqui exposto, reconhece a importância do LTE, que também é referido no 

SPD (capítulo 2), entendendo-se que é adequado também referenciar o 

desenvolvimento das redes de 4.ª geração no referido ponto 1.2. Quanto ao papel 

dinamizador do sector de comunicações eletrónicas no lançamento das ofertas 

convergentes em pacotes, sem prejuízo da sua relevância, razão pela qual são 

amplamente analisadas no SPD e referidas neste relatório, não se considera que devam 

ser referidas no âmbito do referido ponto 1.2., que incide em particular sobre o 

surgimento de novas entidades, atribuição de frequências e desenvolvimento de redes. 

3.5. Imposição de obrigações regulamentares ex-ante 

a) Parecer da Autoridade da Concorrência 

No que concerne as obrigações impostas aos operadores com PMS, a AdC considera 

que a sua necessidade, adequação e proporcionalidade foi demonstrada pela ANACOM 

na análise efetuada. 

b) Respostas recebidas 

AR Telecom 

A AR Telecom refere a necessidade de se implementar sem mais atrasos o novo preço 

máximo para a terminação móvel. 

MEO 

A MEO concorda com a supressão das obrigações de separação de contas e 

contabilização de custos e com a não sujeição à obrigação de controlo de preços das 

terminações originadas fora do EEE, considerando no entanto que a aplicação do 

modelo LRIC “puro” carece de fundamentação adequada. 
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NOS 

A NOS concorda com a imposição da obrigação de controlo de preços, através da 

aplicação de preços LRIC “puro”, ainda que aplicada apenas aos operadores móveis de 

maior dimensão. Quanto às restantes obrigações, tem dúvidas quanto à sua 

fundamentação e proporcionalidade, considerando excessiva a obrigação de 

transparência. A NOS concorda com a eliminação das obrigações de separação de 

contas e contabilização de custos, e com a dispensa da sujeição à obrigação de controlo 

de preços para as chamadas fora do EEE. 

VODAFONE 

A VODAFONE entende que a imposição das obrigações propostas para fazer face aos 

alegados problemas de concorrência enunciados no SPD são infundadas, inadequadas 

e desproporcionais. Não obstante, saúda a proposta de não sujeitar à obrigação de 

controlo de preços as chamadas originadas fora do EEE. 

c) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM nota a concordância da AdC com a necessidade, adequação e 

proporcionalidade das obrigações propostas no SPD e regista adicionalmente o acordo 

generalizado dos prestadores que se pronunciaram neste âmbito à supressão das 

obrigações de separação de contas e contabilização de custos e à dispensa da sujeição 

à obrigação de controlo de preços das chamadas fora do EEE. 

De uma forma geral, a imposição das restantes obrigações é criticada pela MEO e 

VODAFONE, sobretudo quanto à aplicação do modelo LRIC “puro”, salientando-se, por 

contraste, a posição da AR Telecom e da NOS quanto à necessidade da aplicação rápida 

do novo preço de terminação, apesar da NOS defender a sua aplicação apenas aos 

operadores de maior dimensão. 

A ANACOM considera que a imposição das obrigações regulamentares resulta 

claramente da análise desenvolvida no SPD, que demonstra inequivocamente a 

necessidade de manter a intervenção regulamentar ex-ante em benefício dos 

consumidores e de diversos prestadores (fixos e móveis). O entendimento da ANACOM 

relativo a cada uma das obrigações é apresentado de seguida, nos capítulos respetivos. 
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3.6. Obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso (art.º 72.º da 

LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“(…) a ANACOM considera que se deverá manter a obrigação de dar resposta a pedidos 

razoáveis de acesso e de permitir o acesso à rede em condições justas e razoáveis 

imposta sobre todos os prestadores designados como tendo PMS nestes mercados.” 

b) Respostas recebidas 

NOS 

A NOS refere não ter conhecimento e, segundo ela, a ANACOM também não identifica 

casos concretos que justifiquem a necessidade de imposição da obrigação de dar 

resposta aos pedidos razoáveis de acesso. Como tal considera que não estão cumpridos 

os requisitos do artigo 55º, n.º 3, da LCE relativos à fundamentação das decisões de 

aplicação de obrigações regulamentares específicas. Sustenta a sua posição referindo 

também que a LCE nos seus artigos 63º e 64º já prevê i) o direito, e quando solicitados 

por outro, a obrigação de negociar a interligação entre operadores com vista à prestação 

dos serviços por forma a garantir a oferta e a interoperabilidade de serviços, 

independentemente da posição de mercado dos operadores em causa; ii) a competência 

da ANACOM para intervir em matéria de acesso e interligação, seja por iniciativa própria, 

seja a pedido. 

c) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM mantém, tal como sustentado no SPD, que na ausência desta obrigação os 

operadores com PMS teriam a capacidade e inclusive o incentivo para recusar ou 

dificultar o acesso à rede, em prejuízo de eventuais concorrentes nos mercados a 

jusante, quer no mercado móvel, quer no mercado fixo, e necessariamente dos 

consumidores.  

A obrigação de dar resposta a pedidos razoáveis de acesso assegura que os outros 

prestadores, fixos ou móveis, possam realizar chamadas para os clientes dos 

operadores móveis em condições justas e razoáveis, assegurando-se dessa forma uma 

concorrência sustentada e efetiva e, em última instância, a defesa dos consumidores. 
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Assim, afim de garantir a interoperabilidade dos serviços, os investimentos que os 

diversos operadores fizeram a nível da interligação e do acesso e a salvaguarda do 

direito dos consumidores, e tendo em conta a posição monopolista que cada operador 

detém na sua própria rede, a ANACOM considera necessário manter a obrigação de dar 

resposta aos pedidos razoáveis de acesso nas condições definidas no SPD.  

Apesar de no momento não se registarem casos concretos de recusa de interligação, o 

que também não seria expectável, atendendo a que vigora a presente obrigação, eles 

existiram no passado, e a ANACOM considera que dadas as consequências nefastas 

para o mercado resultantes de uma eventual recusa de acesso, apenas a possibilidade 

de intervir posteriormente em caso de disputas, tal como consagrada na LCE e referido 

pela NOS, não é proporcional aos efeitos negativos da mesma.  

A imposição desta obrigação resulta assim justificada, pois visa assegurar que todas as 

entidades com PMS prestem o serviço grossista de terminação de chamadas de voz nas 

redes móveis, não é discriminatória, pois aplica-se a todos os operadores designados 

com PMS, é proporcional, pois não obriga a dar acesso a pedidos que não sejam 

razoáveis, é transparente, por ser claro a quem é aplicada, a forma como deve ser 

executada e os objetivos que se pretendem atingir e é exequível por todos os operadores 

presentes no mercado. 

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

prestação da informação (art.º 70.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“A ANACOM entende que a obrigação de não discriminação continua a ser adequada e 

relevante para promover a concorrência e assegurar o benefício máximo para os 

consumidores pelo que deverá, por isso, manter-se no horizonte temporal da presente 

análise, aplicando-se a todos os operadores com PMS nos mercados de terminação de 

chamadas de voz em redes móveis individuais.” 

b) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO considera que esta obrigação deve, à imagem da obrigação de controlo de 

preços, excluir do seu âmbito de aplicação a terminação de chamadas originadas fora 

do Espaço Económico Europeu (EEE). 



 

 51/91 
 

NOS 

A NOS refere ter dúvidas quanto à fundamentação da imposição da obrigação de não 

discriminação na oferta de acesso e interligação atendendo à ausência de casos 

concretos e aos requisitos estabelecidos no número 3 do artigo 55º da LCE para a 

aplicação de obrigações regulamentares específicas. 

Ainda neste âmbito a NOS solicita à ANACOM que explicite o alcance da condição 

definida no parágrafo quinto da secção 7.2.2 do documento em consulta relativa à 

entrega do tráfego em trânsito.  

A este respeito solicita que seja clarificado que, embora um operador móvel tenha que 

permitir a entrega de tráfego na sua rede via trânsito, tal não implica a obrigação de esse 

operador entregar o tráfego da sua propriedade também via trânsito, uma vez que cada 

operador deverá ter a faculdade de optar pela modalidade de interligação mais eficiente 

para a entrega do tráfego da sua propriedade. 

Adicionalmente, solicita que a ANACOM esclareça que a condição de não discriminação 

num contexto de trânsito não impossibilita a adoção pelo operador de procedimentos ou 

práticas específicas para garantir que o tráfego que lhe é entregue tem origem dentro do 

EEE, sob pena de esvaziar a faculdade concedida de fixação de um preço diferente do 

regulado para o tráfego originado fora do EEE. 

c) Entendimento da ANACOM 

A obrigação de não discriminação na oferta de acesso e interligação e na respetiva 

prestação de informação é imposta com vista a prevenir que os operadores com PMS 

nos mercados de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais 

discriminem entre os diferentes compradores de serviços de terminação de chamadas 

de voz em redes móveis que se encontrem em circunstâncias equivalentes. 

Quanto ao pedido de esclarecimento apresentado pela NOS, considera-se, conforme 

referido no SPD, que a obrigação de não discriminação implica que não seja recusada, 

obstaculizada ou dificultada a terminação de chamadas entregues por um operador que 

não o da sua origem (tráfego de trânsito) através da imposição de procedimentos ou 

práticas especificas para o efeito. Assim, os prestadores do serviço de terminação não 

podem criar obstáculos à terminação de chamadas em trânsito. Esta obrigação 

concretiza-se apenas na aceitação de tráfego entregue via trânsito e não conduz a que 

os prestadores do serviço de terminação de chamadas fiquem condicionados na forma 
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como entregam a terceiros o tráfego de que são proprietários, podendo optar pela forma 

de interligação, direta ou em trânsito, que entenderem mais adequada. Esta explicitação 

adicional será incluída no projeto de decisão. 

Relativamente à proposta da MEO de excluir totalmente do âmbito desta obrigação a 

terminação de chamadas originadas fora do EEE, a ANACOM considera que atentas as 

características desse tráfego efetivamente não se justifica a imposição da obrigação de 

não discriminação à prestação de serviços de terminação para chamadas originadas 

fora do EEE.  

A exclusão da regulação de preços das terminações do tráfego originado fora do EEE 

resulta de os objetivos de regulação associados à promoção da concorrência, à defesa 

dos consumidores e à consolidação do mercado interno não serem prosseguidos com a 

imposição dessa obrigação. Atento o exposto, considera-se que o prestador do serviço 

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

as chamadas de voz que lhes são entregues identifiquem de alguma forma a origem da 

chamada ou o chamador. Estas explicitações adicionais serão incluídas no projeto de 

decisão. 

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

a) Sentido provável de decisão 

“A ANACOM considera estar justificada a necessidade manter a obrigação de 

transparência na publicação de informações em moldes similares aos definidos na 

Decisão de 2010. Ou seja, deverá ser enviada a esta Autoridade por parte de todos os 

operadores com PMS nestes mercados relevantes, no prazo de 30 dias úteis após a 

notificação da decisão sobre estes mercados, uma cópia de todos os acordos de 

interligação que estejam atualmente em vigor, e após esse prazo devem ser remetidos 

os acordos que vierem a ser celebrados ou alterados, no prazo de 10 dias úteis. 

Deve também haver lugar à publicação prévia dos preços no sítio da Internet dos 

serviços de terminação de chamadas de voz nas respetivas redes móveis. Este prazo 

de publicação pode ser, caso seja necessário, definido pela ANACOM. 

Adicionalmente, os operadores com PMS devem disponibilizar, oportunamente e 

mediante pedido dos requerentes de interligação, todas as informações e especificações 
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técnicas necessárias para a interligação, incluindo as alterações com impacto 

significativo, sempre que a sua execução esteja planeada.” 

b) Respostas recebidas 

MEO 

Considera que esta obrigação deve, à imagem da obrigação de controlo de preços, 

excluir a terminação de chamadas fora do EEE. 

NOS 

A NOS concorda com a posição da ANACOM de que não existem fundamentos que 

suportem uma obrigação de disponibilização de uma oferta de referência. 

Não obstante estar de acordo que deve i) informar os seus atuais parceiros de 

interligação da alteração do preço de terminação na sua rede; ii) ou prestar informação 

sobre o preço de terminação da sua rede quando tal lhe for solicitado por potenciais 

parceiros de interligação, a NOS solicita que seja clarificado em que consiste a obrigação 

de publicação dos preços dos serviços de terminação de chamadas de voz nas 

respetivas redes, bem como as respetivas alterações com uma razoável antecedência. 

Segundo a NOS é redundante fazê-lo face à divulgação da intervenção regulatória por 

parte da ANACOM e, portanto, desnecessária. 

Considera ainda excessiva a obrigação de envio de todos os acordos de interligação 

existentes pois ao longo do tempo já terão sido enviados à ANACOM cópias de tais 

acordos devendo apenas prevalecer a obrigação de facultar acordos concluídos após 

decisão final.  

Por fim, solicita também que sejam especificadas as alterações a acordos existentes que 

devem ser comunicadas pois existem constantes alterações nos contratos de 

interligação que são realizadas por via de comunicações eletrónicas que não são 

concretizadas em “adendas formais” aos contratos existentes. Assim, do ponto de vista 

da NOS, apenas devem ser alvo de obrigação de reporte as alterações que sejam alvo 

de incorporação no contrato via adenda. 

c) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entende, conforme explanado no SPD, que a imposição da obrigação de 

transparência é um contributo importante para melhorar a segurança jurídica para os 
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prestadores e, em última instância, para o bem-estar dos consumidores em geral, 

tornando mais fácil e mais rápida a monitorização da conformidade dos operadores para 

com as obrigações definidas, em particular das obrigações de não discriminação e 

controle de preços. 

No que concerne a proposta da MEO para excluir do âmbito desta obrigação a 

terminação de chamadas fora do EEE, a ANACOM considera que se poderá justificar 

que uma parte da obrigação de transparência não se aplique a essas chamadas, como 

seja a parte em que se determina a publicação dos preços de terminação aplicados pelos 

prestadores com PMS. Não obstante, entende-se que as restantes determinações que 

integram esta obrigação, como sejam o envio dos acordos de interligação e a 

disponibilização aos requerentes de interligação de todas as informações e 

especificações técnicas, incluindo alterações com impacto significativo, sempre que a 

sua execução esteja planeada, devem ser aplicadas. Estas alterações serão incluídas 

no projeto de decisão. 

O regulador nota a concordância da NOS quanto à desnecessidade da publicação de 

uma oferta de referência. Relativamente à observação deste operador sobre a 

redundância da publicação dos preços de terminação face à existência de uma 

obrigação de controlo de preços, sublinha-se que esta obrigação fixa o preço grossista 

máximo de terminação, não invalidando a fixação de preços diferenciados até esse teto 

máximo, pelo que a ANACOM mantém o seu entendimento de que a supressão da 

obrigação de transparência pode impossibilitar a deteção de comportamentos 

discriminatórios.  

Quanto às questões relativas ao envio dos acordos de interligação, a ANACOM 

esclarece que deverão ser enviados todos os acordos de interligação em vigor que 

tenham sido concluídos antes desta decisão final e que não tenham sido encaminhados 

para o regulador em conformidade com a obrigação já estabelecida na decisão da 

ANACOM sobre os “Mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes 

móveis individuais” de 2010. Após a aprovação da decisão final sobre os “Mercados 

grossistas e terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais” os acordos 

que forem celebrados deverão ser enviados ao abrigo desta decisão. 

Esclarece-se adicionalmente, e em conformidade com a proposta da NOS, que por 

alterações aos acordos existentes se entende aquelas que são concretizadas em 
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“adendas formais” aos contratos existentes. Este esclarecimento será incluído no projeto 

de decisão. 

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

a) Sentido provável de decisão 

“(…) a ANACOM considera que é indispensável a manutenção da obrigação definida de 

controlo de preços, consubstanciada na orientação dos preços para os custos, e 

implementada através dos resultados de um modelo de custeio de custos incrementais 

de longo prazo, atentos os custos de um operador eficiente. 

Considerando a natureza transversal dos problemas identificados entende-se ainda 

deverem os preços ser aplicados de forma simétrica, isto é com o mesmo valor máximo 

para todos os prestadores de serviços móveis.”  

“Nesse contexto, o preço máximo que pode ser praticado pelos prestadores móveis em 

Portugal com PMS nos mercados de terminação de chamadas de voz em redes móveis 

individuais pela prestação do referido serviço grossista de terminação de chamadas de 

voz é fixado em 0,83 cêntimos de euro por minuto, independentemente da origem da 

chamada, com faturação ao segundo desde o primeiro segundo. (…) 

O valor máximo fixado para 2015 deverá entrar em vigor dez dias úteis após a decisão 

final referente ao presente processo e os valores máximos para 2016 e 2017 a 1 de julho 

de 2016 e a 1 de julho de 2017 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 1º 

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

2016 e de 2017, publicando também esta informação na sua página de Internet.” 

“(…) as chamadas que sejam entregues aos prestadores nacionais e que tenham tido 

origem em países de fora do EEE não estarão sujeitas à obrigação de controlo de 

preços, sem prejuízo das restantes obrigações que se mantêm aplicáveis.” 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC refere que face às características específicas dos mercados em análise, reitera 

que considera adequada a manutenção da utilização de um modelo de custeio LRIC 
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“puro” na determinação do preço máximo do serviço grossista de terminação de 

chamadas de voz em redes móveis. 

c) Respostas recebidas 

DECO 

Considera que o resultado final do modelo parece ser favorável tendo em conta a 

posição relativa de Portugal após a implementação dos novos preços no âmbito dos 

países EU que já adotaram modelo LRIC “puro”. 

AR Telecom 

A AR Telecom salienta a importância da obrigação de controlo de preços por ser um 

contributo fundamental para o equilíbrio concorrencial do sector, mas sublinha o atraso 

de cerca de dois anos relativamente ao prazo que tinha sido anunciado na decisão de 

2012 da ANACOM, em benefício dos operadores de maior dimensão e em prejuízo do 

resto do mercado e dos consumidores. 

Este operador considera serem inaceitáveis mais atrasos na implementação dos preços 

máximos de terminação móvel, manifestando preocupação quanto ao eventual 

surgimento de entraves adicionais à sua entrada em vigor tal como, refere, se verificou 

no passado.  

MEO 

Em relação à obrigação de controlo de preços, a MEO refere que já expôs anteriormente 

a sua posição em relação à Recomendação da CE relativa às Terminações, 

mencionando que a ANACOM a toma em consideração de forma acrítica, conferindo-lhe 

na prática a força de um Regulamento. Assim, entende que a adoção do modelo LRIC 

“puro” carece de ser fundamentada, relativamente aos méritos dessa abordagem, 

sobretudo atendendo a que desde 2013 os preços de terminação se encontram fixados 

ao nível do custo marginal teórico. 

A MEO não concorda com a fixação de um glide-path anual para o próximo triénio, 

defendendo que o valor fixado para 2015 se deverá manter em 2016 e 2017. 

Especificamente, em relação à terminação de chamadas originadas fora do EEE 

concorda com a sua não sujeição à obrigação de controlo de preços. 
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NOS 

A NOS partilha da opinião da ANACOM – ainda que aplicada apenas aos operadores de 

maior dimensão – de que as pressões concorrenciais no mercado são insuficientes para 

garantir a fixação de preços grossistas em níveis que não condicionem a concorrência 

nos mercados retalhistas a jusante e, em ultima análise, que não prejudiquem os 

consumidores. Além disso, considera igualmente que as distorções competitivas 

potenciadas por preços de terminação acima dos custos só serão efetivamente 

solucionadas por via de intervenção regulatória, concordando, portanto, com a regulação 

dos preços de terminação.  

Neste contexto, considera que os preços de terminação devem ser fixados de acordo 

com os resultados do modelo de custeio LRIC “puro”, considerando no entanto que os 

resultados do modelo se encontram sobreavaliados. 

A NOS considera que face aos atrasos na revisão dos preços de terminação, os novos 

preços devem passar a vigorar no prazo de 5 dias após a decisão final, e em 2016 e 

2017, as revisões devem ser efetuadas para vigorar a partir de janeiro desses anos e 

não a partir de julho. 

A NOS concorda com a supressão da sujeição à obrigação de controlo de preços para 

as chamadas originadas fora do EEE. 

VODAFONE 

A VODAFONE refere que, sem prejuízo de contestar a existência das distorções que a 

ANACOM identifica no mercado em apreço, a obrigação de controlo de preços não é um 

mecanismo eficiente para fazer face a eventuais constrangimentos concorrenciais que 

motivam o regulador, dado que não é o garante de qualquer melhoria na distribuição do 

tráfego on-net/off-net, da resolução de distorções às escolhas dos consumidores, da 

eliminação de barreiras à entrada no mercado ou da alteração do desbalanceamento do 

tráfego de interligação. 

Nota que não existe qualquer relação de causalidade entre a evolução dos preços de 

terminação móvel e a evolução do peso percentual do tráfego on-net, verificando-se 

inclusive que este tipo tráfego aumentou ou manteve-se no período entre 2010 e 2012, 

quando ocorreram descidas significativas dos preços de terminação e diminuiu com a 

manutenção do preço de terminação a partir do 4º trimestre de 2012.  
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Relativamente à evolução das razões da escolha do operador por parte dos 

consumidores, a VODAFONE defende que uma vez que a perda de importância do fator 

associado à “Pessoas com quem estão ligados a esta rede” ocorre após dezembro de 

2012, esta não está relacionada com o nível dos preços grossistas de terminação. 

Sustenta adicionalmente que, influenciado pelo elevado grau de contestabilidade que 

carateriza o mercado das comunicações móveis, a redução dos preços grossistas de 

terminação não tem promovido o surgimento de novas entidades, apesar de neste caso 

particular, nota a VODAFONE, poder de facto facilitar a entrada de novos operadores no 

mercado. 

No que concerne ao impacto dos preços de terminação móvel sobre os preços de retalho 

dos operadores fixos para as chamadas destinadas às redes móveis nacionais, a 

VODAFONE manifesta duvidas quanto à sua magnitude e refere desconhecer dados 

públicos que permitam proceder a esta avaliação. A este respeito refere as conclusões 

do estudo da Indera, em relação às quais manifesta a devida reserva, embora considere 

que estas deveriam no mínimo por em causa a efetividade dos benefícios da redução 

dos preços de terminação. 

A VODAFONE considera que a metodologia LRIC “puro” não se revela a mais adequada, 

devendo o regulador apresentar uma análise sobre o impacto da sua adoção, e proceder 

à reavaliação do entendimento que leva à sua implementação. 

Por último, o operador saúda a isenção da obrigação de controlo de preços das 

terminações originadas fora do EEE. 

d) Entendimento da ANACOM 

Relativamente aos comentários recebidos no âmbito da obrigação de controlo de preços, 

destaca-se o parecer da AdC que reitera o seu entendimento de que considera 

adequada a manutenção da utilização de um modelo de custeio LRIC “puro” para 

determinar o preço de terminação e as opiniões favoráveis da DECO, da AR Telecom e 

da NOS com os preços propostos resultantes do modelo LRIC “puro”. 

Atente-se ademais que tanto a AR Telecom como a NOS instam o regulador a aplicar 

os novos preços de terminação o mais rapidamente possível.  
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Em contrapartida, a MEO e a VODAFONE, ambos operadores que detém PMS no 

mercado grossista de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais, 

contestam a nova proposta de redução dos preços de terminação. 

Finalmente, salienta-se ainda que tanto a MEO, como a NOS, como a VODAFONE 

concordam com a proposta apresentada no SPD de excluir a obrigação de controlo de 

preços para as chamadas originadas fora do EEE. 

Sem prejuízo dos comentários mais específicos que serão abordados de forma 

detalhada nos pontos seguintes, a ANACOM considera que a medida de controlo de 

preços proposta no SPD é adequada, justificada, dado os problemas que pretende 

resolver, proporcional e não discriminatória, dado ser aplicada de forma transparente a 

todos os operadores com PMS. 

3.9.1. A opção por LRIC “puro” e a Recomendação da CE 

a) Respostas recebidas 

DECO 

Esta entidade sugere que a ANACOM faça um estudo longitudinal para aferir o 

impacto da redução dos preços de terminação nos tarifários retalhistas. Para a 

DECO, o objetivo último destas medidas – incremento do tráfego de voz a preços 

mais reduzidos – só seria integralmente atingido caso a redução de tarifas de 

terminação fosse integralmente transposta em benefício dos consumidores finais. 

MEO 

A MEO reitera os comentários já efetuados em processos de consulta anteriores 

tanto sobre a Recomendação da CE como sobre a forma acrítica como, entende, a 

ANACOM a toma em consideração, sublinhando que a opção de apurar os custos 

através de um modelo LRIC “puro” carece de fundamentação adequada face a outras 

formas de concretização do controlo de preços e face às características dos 

mercados retalhistas nacionais.  

Afirma não ser compreensível que o regulador force uma nova descida dos preços 

de terminação sem fazer um estudo cuidado e aprofundado para demonstrar as 

vantagens da abordagem defendida pelo Recomendação da CE para a melhoria do 

bem-estar económico geral, considerando insatisfatório o que classifica de mera 
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invocação dos méritos teóricos e conceptuais que não respondem em que medida é 

que o novo equilíbrio geral de preços resultante da opção pelo LRIC “puro” é mais 

eficiente do que o que resultaria no caso de ser utilizado um outro modelo, 

nomeadamente o LRIC+.  

Sublinha que o ónus da prova para justificar novas descidas dos preços de 

terminação está agravado pelo facto de se verificar uma diminuição dos diferenciais 

on-net/off-net, com os efeitos de rede mediados pelo preço a diminuir em resultado 

do aumento das ofertas em pacote e das tarifas planas all-net. 

O operador sustenta que parece existir um alheamento do facto de os preços de 

terminação nas redes móveis já estarem ao nível do custo marginal teórico desde 

2013 e de já estarem desenvolvidas e em expansão as ofertas de tarifa plana all-net, 

o que exemplifica com o 4º parágrafo da página 91 do SPD, sendo que a progressiva 

diminuição dos diferenciais de preços on-net/off-net deveria justificar que a ANACOM 

se desviasse da Recomendação e não aplicasse novas descidas de preços.  

A MEO considera que se pode legitimamente presumir que existem efeitos waterbed 

a nível nacional, em particular nos últimos anos, o que, na sua opinião, permite 

questionar a teoria económica subjacente à defesa de que os preços de terminação 

devem estar orientados ao seu custo marginal, a qual afirma não prever aquele tipo 

de efeitos, mas especialmente a vantagem de aplicar esta teoria, já implementada 

desde 2013. 

Considera ser mais importante que o regulador faça uma análise comparativa e 

critica das várias opções metodológicas e pressupostos considerados nos modelos 

implementados em cada país, a fim de determinar quais as variações que se devem 

às especificidades nacionais e quais as que são causadas por diferenças 

metodológicas, de maneira a salvaguardar o relacionamento comercial de Portugal 

com os outros países do EEE, do que procurar melhorar o posicionamento no ranking 

dos países que já adotaram o modelo LRIC “puro”, sendo insuficiente referir-se que 

a posição de Portugal a meio da tabela dos países com os preços de terminação 

mais baixas, de entre aqueles que já adotaram o modelo LRIC “puro”, corresponde 

“ao expectável atendendo à dimensão, orografia, densidade populacional do país, 

nível de urbanização e taxa de utilização dos serviços móveis.” 

Cita, neste âmbito, um conjunto de países que optaram por se desviar da 

Recomendação ou foram forçados a fazê-lo pelos respetivos tribunais ou que têm 
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implementados outros modelos de custeio que não LRIC “puro”, em beneficio, alega, 

do respetivo país e dos seus operadores face aos operadores de outros países em 

que a Recomendação foi cabalmente aplicada, e sem que os reguladores tenham 

sido penalizados. Salienta que atualmente 8 dos 28 países da UE não têm preços 

LRIC “puro” e que no final de 2014, seriam 12, que beneficiam assim de vantagens 

competitivas face aos outros que procederam à sua aplicação no calendário definido 

na Recomendação. 

No entender da MEO a desvantagem competitiva que resulta da imposição da 

obrigação de controlo de preços aos operadores móveis nacionais, e a redução da 

capacidade negocial dos operadores móveis nacionais, verifica-se também, apesar 

de ser em menor escala, com alguns países comunitários, nomeadamente com a 

Alemanha. De acordo com a MEO serão os operadores destes países e 

eventualmente os seus clientes finais, no âmbito do tráfego internacional de saída, 

que beneficiarão da redução das tarifas nacionais.  

Argumenta a MEO que com a nova redução de preços irá acentuar-se a diferença 

entre o preço por minuto de tráfego internacional de saída destinado às redes 

móveis, pago por Portugal, e o preço substancialmente inferior que Portugal recebe 

pelo tráfego internacional de entrada para as redes móveis nacionais, já que os 

preços propostos pela ANACOM são significativamente inferiores aos preços da 

grande maioria dos operadores internacionais, em prejuízo do saldo da Balança 

Comercial. 

Refere ainda a MEO que não se descortina qual o verdadeiro problema concorrencial 

que o regulador terá identificado que justifique e exija este nível de redução de preços 

de terminação e consequente desnivelamento competitivo com o exterior, quando os 

mercados retalhistas a jusante são competitivos e existe uma clara tendência de 

massificação das ofertas flat-rate. 

Indica ainda a existência de alguns erros no SPD, a inclusão da Irlanda, que não 

aplica preços LRIC “puro”, no benchmark apresentado na página 96 do SPD, a 

indicação de que a Grécia aplica preços LRIC “puro” desde janeiro de 2013 quando 

só o fez em 2015 e a referência na página 9 do SPD ao facto de em 2013 Portugal 

ser o 4º país com o preço de terminação móvel mais baixo sendo que na página 95 

a ANACOM indica que estaria em 5º lugar. 
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Propõe a MEO que a ANACOM considere na preparação das decisões finais tanto 

da análise de mercado como do Controlo de preços o resultado do estudo 

desenvolvido em 2013 pela ANACOM e elaborado pela Indera - Estudos 

Económicos, Lda, sobre o impacto das variações dos preços de terminação nas 

redes móveis, que foi entretanto publicado, e o qual, nota ainda a MEO, não foi 

incorporado nem referido nos SPD.  

Face ao referido no estudo sobre o aumento dos preços das chamadas off-net e 

variação nula dos preços on-net e perante a referência aos dados recolhidos não 

conterem informação causal direitos dos efeitos da política regulatória sobre os 

preços de retalho e sobre considerar implausível que as variações observadas 

tenham sido resultado da alteração regulatória, a MEO nota que os preços resultam 

de vários fatores complexos para além do preço grossista de terminação, e que tal 

justifica que as variações observadas sejam comuns aos operadores e que não haja 

correspondência, em magnitude, ao efeito provocado pela descida dos preços de 

terminação. 

Adicionalmente, a MEO considera expectável que as variações observadas não 

incluam apenas o efeito da descida do preço de terminação móvel decidida em 2012, 

mas também, para além de outros fatores, as descidas anteriores. Salienta também 

que os ajustes nos preços se fazem pontualmente em reação às variações 

acumuladas dos vários fatores competitivos que contribuem para a formação dos 

preços. 

A MEO defende que as conclusões do estudo constituem, ao contrário do que se 

poderia inferir, um indício bastante forte de que o efeito waterbed é real e é 

parcialmente responsável pelos dados observados, ficando assim reforçada a 

necessidade da ANACOM adotar uma abordagem mais prudente em relação à 

regulação do preço de terminação de chamadas nas redes móveis. 

Considera ainda o operador que a afirmação da ANACOM de que “os preços 

excessivos de terminação vão-se repercutir necessariamente nos preços retalhistas 

das chamadas de voz off-net dos consumidores finais” não parece compatível com 

o peso que as tarifas all-net têm atualmente em Portugal nem com a redução dos 

diferenciais on net/off net. Refere também que, embora a ANACOM mencione a 

necessidade de garantir que os preços de terminação se mantêm em níveis 
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suficientemente baixos para que não surjam ineficiências estáticas, as referidas 

ineficiências estáticas citadas no SPD também se tem reduzido.  

NOS 

À semelhança de posições veiculadas anteriormente, a NOS refere continuar a 

considerar que a obrigação de controlo de preços deve basear-se num modelo BU-

LRIC “puro” em conformidade com a Recomendação da CE relativa às Terminações, 

afirmando que este modelo é o que melhor contribui para a concorrência 

concorrencial entre os diferentes operadores, móveis e fixos, tanto do ponto de vista 

estático como dinâmico em benefício dos consumidores finais, não colocando em 

causa a eficiência da afetação de recursos.  

Neste sentido, concorda genericamente com a apreciação efetuada pela ANACOM 

em relação à adequação do modelo LRIC “puro”. 

A NOS considera que, do ponto de vista estático, as tarifas de terminação, sendo 

uma componente de custos que um operador originador não consegue controlar, 

constituem um fator que limita a flexibilidade das tarifas de retalho, constituindo-se 

como um obstáculo à diminuição do preço das chamadas de retalho, e, por 

consequência, à capacidade de resposta de um operador de pequenas dimensões 

às estratégias comerciais dos operadores de maior dimensão relativas à exploração 

de efeitos de rede. Estas limitações, conjugadas com a estratégia de diferenciação 

das chamadas on-net, conduzem à concentração das chamadas dos clientes dos 

operadores de maior dimensão dentro da própria rede em detrimento das chamadas 

off-net, provocando fortes desequilíbrios de tráfego e, por inerência, financeiros nos 

operadores de menor dimensão. 

A NOS reconhece que dado o recente desenvolvimento dos tarifários all-net se 

verifica uma atenuação do diferencial de preços entre chamadas on-net e off-net, 

contudo não considera que seja suficiente para solucionar as preferências, 

artificialmente induzidas, da maioria dos clientes por chamadas on-net, referindo que 

tal continua a colocar em causa os objetivos de interligação de redes e 

interoperabilidade de serviços. 

Numa perspetiva dinâmica, a NOS considera que as tarifas de terminação 

desfasadas dos custos permitem subsidiação cruzada, espelhada nas elevadas 

transferências dos operadores de menor dimensão para os de maior dimensão, e 
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promovem as estratégias comerciais que limitam os efeitos positivos na pressão 

concorrencial dos operadores de menor dimensão. 

Além disso, relembra que este é um mercado two-sided, pelo que o custo do serviço 

de terminação não tem necessariamente que ser recuperado apenas através do 

respetivo preço grossista e que portanto a determinação do preço de terminação 

móvel considerando apenas custos incrementais e excluindo custos conjuntos e 

comuns, isto é, através de um modelo BU-LRIC “puro”, não põe em causa a eficiência 

na alocação de recursos. 

A NOS cita diversas passagens da Nota Explicativa da Recomendação da CE 

relativa às Terminações sobre a adoção do modelo BU-LRIC “puro”. 

Neste contexto, a NOS considera que as distorções competitivas referidas pela CE 

na Recomendação, particularmente as relacionadas com a diferenciação das tarifas 

on-net e off-net e as transferências financeiras de operadores de menor dimensão 

para os de maior dimensão decorrentes de desbalanceamento de tráfego, são ainda 

muito acentuadas em Portugal não se verificando nem se perspetivando a médio 

prazo desenvolvimentos no mercado suficientes que diminuam essas distorções. 

No sentido de reforçar a sua concordância com a utilização de um modelo BU-LRIC 

“puro” para a determinação dos preços de terminação móvel, a NOS invoca a opinião 

de duas entidades: o regulador inglês OFCOM e o BEREC. 

Assim, a NOS refere que, tanto na análise de 2011 como na mais recente revisão ao 

mercado de terminação móvel de março de 2015, o OFCOM concluiu que o modelo 

BU-LRIC “puro” é o método que melhor potencia uma concorrência efetiva, maximiza 

os benefícios para os consumidores, é economicamente eficiente e não gera 

questões substanciais em termos de equidade, sendo que destaca igualmente a 

importância da certeza regulatória e a coerência com a Recomendação da CE sobre 

a matéria. 

Ademais, refere a NOS, o OFCOM considerou enganoso analisar a eficiência na 

afetação dos custos e outros efeitos estatísticos separadamente dos efeitos sobre a 

concorrência. Adicionalmente, da análise efetuada não foi possível demonstrar que 

preços grossistas mais baixos afetam o retorno dos investimentos realizados pelos 

operadores móveis, nem que as reduções desses preços tiveram impacto nos 

clientes “mais vulneráveis”. Por fim, segundo a NOS, o OFCOM recusa que os erros 
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de modelação que resultem em preços grossistas abaixo dos apurados com LRIC 

sejam mais graves do que os erros que resultem da adoção de preços superiores 

aos LRIC. 

Por sua vez, no que se refere ao BEREC, a NOS menciona a opinião deste 

organismo no processo de fase II da Alemanha relativo à definição das tarifas de 

terminação nas redes móveis, em que considera que a fixação do preço de acordo 

com o modelo do tipo BU-LRIC “puro” é o mais indicado para perseguir os objetivos 

regulatórios relativos à promoção da eficiência, concorrência sustentável e à 

maximização dos benefícios do consumidor  

O BEREC também argumenta que – em relação ao que é apontada várias vezes 

como a desvantagem do modelo BU-LRIC “puro” face a um modelo LRIC+, 

nomeadamente a não inclusão dos custos comuns no cálculo do preço de terminação 

–, do ponto de vista da eficiência económica, os operadores devem recuperar os 

seus custos comuns através dos mercados/serviços onde existe uma concorrência 

efetiva e que mesmo em mercados muito concorrenciais uma empresa multiprodutos 

nem sempre aloca esses custos de igual modo a todos os serviços.  

O BEREC conclui ainda que um modelo LRIC “puro” é o que melhor contribui para a 

promoção da eficiência, para a sustentabilidade da concorrência, quer entre 

operadores móveis e quer entre estes e os operadores fixos, e para a maximização 

dos benefícios do consumidor. 

A NOS considera que embora os operadores de maior dimensão tendam a invocar 

que as descidas das receitas grossistas de terminação com base num modelo 

BU-LRIC “puro” levarão ao aumento dos preços de retalho e à diminuição do 

investimento e da inovação, não existem indícios que corroborem um possível 

waterbed effect decorrente da fixação de preços de terminação com base neste 

modelo.   

A este respeito, considera que a descida dos preços da terminação não se refletiu 

no aumento dos preços de retalho, nem impediu o investimento, ou a inovação de 

serviços o que se atesta, segundo a NOS, pela queda das receitas médias por minuto 

dos serviços móveis, o desenvolvimento nacional da rede 4G (estando Portugal na 

vanguarda dos países europeus neste domínio), o aumento da cobertura das redes 

fixas de nova geração (a cobertura dos serviços 4G ultrapassa hoje 90% da 

população) e a contínua inovação de serviços, tarifários e funcionalidades 
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identificada em todos os operadores. Ademais, dada a dimensão e robustez 

financeira dos operadores em causa a NOS considera que tal não seria expectável, 

salientando neste aspecto que a MEO e a VODAFONE apresentam 

consistentemente um EBITDA superior ao seu. 

A NOS salienta assim que a diminuição das tarifas grossistas de terminação nas 

redes móveis apenas representa uma redistribuição mais equilibrada das receitas, 

sendo que o seu volume não diminuiu permanecendo disponível para ser investido 

na evolução tecnológica e/ou na inovação de serviços e tarifários tanto no segmento 

móvel como no fixo, facto que sai reforçado pela proposta da ANACOM da 

possibilidade de não aplicar o controlo de preços à terminação de chamadas 

originadas fora do EEE. 

VODAFONE 

A VODAFONE entende que não é adequada a adoção da metodologia LRIC “puro” 

para o cálculo do preço de terminação móvel, pois esta metodologia ao excluir custos 

significativos, como os custos fixos e conjuntos associados à terminação móvel, 

poderá, a título de compensação – como referido pela CE – e para que o operador 

possa manter a sua viabilidade a longo prazo, causar um impacto na estrutura global 

das ofertas comerciais dos operadores e um potencial aumento dos preços de 

retalho. 

Na sua opinião, a definição dos preços de serviços com base nos seus custos 

incrementais condiciona a atuação dos operadores no mercado de retalho e a 

sustentabilidade da competitividade do mercado móvel, por não lhes permitir a 

recuperação eficiente dos custos incorridos na prestação do serviço de terminação. 

Neste contexto, a VODAFONE propõe que os preços incluam um mark-up, como faz 

a metodologia LRAIC+, que permita a recuperação dos custos fixos e conjuntos, e 

que dará azo, em teoria, à minimização da perda de eficiência do processo de 

alocação. 

Considera que a ANACOM não deve proceder à aplicação direta da Recomendação 

da CE relativa às Terminações sem fazer para o efeito a análise detalhada e 

fundamentada da sua efetiva adequação ao mercado português e refere que 

desconhece qualquer avaliação, que deve sempre proceder decisões desta 

importância, dos impactos previsíveis resultantes da aplicação da metodologia LRIC 
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“puro” para o sector das comunicações eletrónicas, para o bem-estar do consumidor 

final ou para a atividade económica em geral e insta o regulador a fazer tal avaliação. 

O operador disponibiliza-se para prestar o apoio e os esclarecimentos adicionais com 

vista à desmonstração das desvantagens do modelo LRIC “puro” e os méritos de 

outras abordagens, como o LRAIC+. 

Salienta que mesmo na sequência das adaptações e atualizações da versão atual 

do modelo face à versão de 2012, apresentam-se valores para o LRAIC+ superiores 

aos preços de terminação atuais, o que significa, no entender da VODAFONE, que 

os operadores móveis ainda não recuperam os custos incorridos na terminação de 

chamadas pelo preço grossista praticado, o que pressiona outras componentes das 

suas receitas e condiciona os seus incentivos e futuros investimentos. Considera 

evidente que os preços grossistas atuais não podem ser considerados excessivos, 

dado o carácter dos custos incrementais de longo prazo que também caracterizam a 

metodologia LRAIC+ e nota que aplicação do LRIC “puro” resultará em preços muito 

inferiores aos que resultam do LRAIC+ o que reforçará, ainda mais, a incapacidade 

de recuperar os custos incorridos com a prestação do serviço de terminação de 

chamadas móveis. 

Justifica a ausência de descida dos preços de terminação adicionais por iniciativa 

dos operadores por tal não ser possível sem que os operadores incorram em perdas 

adicionais que terão de compensar através dos seus preços retalhistas. 

Finalmente, sublinha que a metodologia LRIC “puro” não foi seguida por alguns 

Estados Membros e que apesar das reservas da CE estes países implementaram 

modelos de custeio com metodologia consonantes com a realidade vivida nesses 

países, nomeadamente a metodologia LRAIC+. 

A VODAFONE faz referência ao “Estudo sobre questões concorrenciais e de 

regulação no mercado do serviço telefónico móvel - Estudo com base em dados de 

faturação” – desenvolvido pela Indera para a ANACOM, considerando que as suas 

conclusões não são, de todo, corroboradas pelos resultados de outros estudos que 

demonstram uma descida sistemática da receita média por minuto do tráfego de voz 

móvel em Portugal, uma vez que aponta para um aumento no valor do minuto 

marginal nos tarifários fixo-móvel de maior adesão entre o período setembro de 

2012/novembro de 2012 e o período fevereiro de 2013/agosto de 2013, que capta as 

últimas descidas da terminação móvel, e porque também conclui que os preços de 
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retalho do tráfego de clientes móveis para clientes on-net e off-net móvel e fixo 

também registaram, no mesmo período, aumentos significativos.  

Apesar de sublinhar não ter informação que lhe permita analisar detalhadamente o 

estudo acima mencionado, nota que as conclusões do mesmo deverão no mínimo 

pôr em causa a efetividade dos benefícios indicados no SPD relativamente aos 

ganhos da redução do preço de terminação móvel na evolução dos preços fixo-

móvel, uma vez que os benefícios de redução de custos grossistas dos operadores 

fixos poderão não se repercutir nos preços finais praticados aos seus clientes e como 

tal não contribuir para o alegado ganho de competitividade destes operadores fixos 

face aos operadores móveis. Salienta adicionalmente que teoricamente não é 

incoerente relacionar o aumento dos preços de retalho com a descida dos preços de 

terminação móvel, uma vez que como os preços de terminação são determinados 

através da metodologia LRIC “puro”, que excluí por definição a recuperação por essa 

via dos custos fixos conjuntos e comuns associados ao serviço grossista, são 

pressionadas outras componentes de receita dos operadores móveis. 

b) Entendimento da ANACOM 

ANACOM detalhou no SPD sob consulta vários argumentos com base nos quais se 

conclui que a opção por uma metodologia LRIC “puro”, como recomendada pela CE, 

continua a ser perfeitamente adequada ao caso português e a melhor opção na 

resolução dos problemas concorrências que se manifestam nos mercados a jusante. 

Esta opinião, que é partilhada pela AdC e pela NOS, e genericamente aceite pela 

DECO, é contestada pela MEO e VODAFONE. 

Neste contexto, salienta-se que desde 2005 (isto é, SPD e decisões de 2005, 2008, 

2010 e 2012) a ANACOM tem analisado o mercado móvel e conclui, nas diversas 

ocasiões, pela necessidade de uma intervenção regulamentar ex-ante traduzida na 

descida dos preços da terminação, de forma a corrigir as falhas de mercado 

prevalecentes nos mercados retalhistas fixos e móveis. Salientam-se neste contexto 

as práticas concorrenciais baseadas em opções tarifárias que distorcem as escolhas 

dos consumidores e que se traduzem, por isso, em ineficiências estáticas que 

resultam em desbalanceamentos de tráfego e transferências financeiras entre 

operadores. Consequentemente, estas práticas resultam em ineficiências dinâmicas 

significativas e impedem a emergência de um level playing field não só entre 



 

 69/91 
 

operadores móveis de diferentes dimensões, como também entre os operadores 

móveis e os operadores fixos.  

Como está bem explícito ao longo das páginas 67 e 77 no SPD, as distorções 

concorrenciais referidas continuam presentes em Portugal e a constituir uma das 

principais justificações para a regulação dos preços de terminação, designadamente 

porque na ausência de regulação ex-ante os prestadores do serviço de terminação 

de chamadas têm incentivos para aumentar os preços que cobram por esse serviço, 

sem que os compradores do serviço consigam exercer suficiente pressão para 

condicionar a fixação desses preços. Além da análise detalhada das distorções 

concorrenciais, a ANACOM incluiu também no SPD uma secção específica relativa 

às vantagens de um modelo de custeio LRIC “puro” (3.1 - A Opção LRIC “puro”) face 

a outras opções e onde se conclui que este modelo é o que melhor promove a 

redução das barreiras à entrada e à expansão e garante a concorrência sustentada 

no sector móvel e entre redes fixas e móveis, não afetando a eficiência económica 

do mercado nem o nível de penetração ou de utilização das redes móveis e o 

investimento nas mesmas.  

A ANACOM reconhece que com o recente desenvolvimento dos tarifários all-net se 

verifica uma atenuação do diferencial de preços entre chamadas on-net e off-net, 

como de resto foi salientado pela MEO, contudo, não considera que esta atenuação 

seja suficiente para se poder concluir que já não existem as distorções concorrenciais 

identificadas ao longo do SPD e nem que constitua razão suficientemente forte para 

que não se proceda a uma atualização do modelo de custeio LRIC “puro”. Releva-se 

uma vez mais que os mercados grossistas de terminação de chamadas nas redes 

móveis são distintos do mercado retalhista a jusante, pelo que ainda que este último 

demonstre sinais de maior competitividade, se o input dos mercados grossistas de 

terminação de chamadas fosse oferecido em regime de monopólio não regulado tal 

afetaria negativamente os mercados a jusante, móveis e fixos.  

Note-se aliás que a maior dinâmica evidenciada no mercado retalhista móvel não é 

alheia à presença de um mercado grossista regulado e em particular à presença de 

preços de terminação fixados no nível de custos LRIC “puro”, pelo que se considera 

que mesmo um aligeirar da obrigação de controlo de preços resultaria num novo 

agravamento dos desequilíbrios concorrenciais, uma vez que estariam postas em 

causa as condições que permitiram o lançamento das ofertas all-net e a maior 
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disseminação das ofertas com preços indiferenciados on-net e off-net. A este 

respeito, salienta-se que, no mercado móvel, com a fixação de preços no nível LRIC 

“puro” são criadas condições para que todos os prestadores possam concorrer de 

forma equivalente por todos os tipos/segmentos de clientes, independentemente do 

seu perfil de tráfego, ou seja, independentemente de gerarem pouco ou muito tráfego 

off-net, obtendo-se um level playing field no mercado.  

Neste sentido, a ANACOM reitera que a opção LRIC “puro” representa uma melhor 

opção face ao modelo LRAIC+ na medida em que, entre outros aspetos endereçados 

no SPD, as distorções concorrenciais identificadas são melhor endereçadas com a 

consideração de um custo incremental sem “mark-up”, que é aquele que melhor 

favorece a replicabilidade do preço das chamadas on-net dos operadores móveis de 

maior dimensão, permitindo também a emergência de um nível concorrencial entre 

os serviços fixo e móvel e entre os operadores móveis de diferente dimensão, com 

claros benefícios para os consumidores. 

Além disso, como referido pela ANACOM na secção 3.1 do SPD, este é um mercado 

two-sided pelo que os custos do serviço de terminação não têm necessariamente 

que ser recuperados através do respetivo preço grossista. Deste modo, os referidos 

custos devem preferencialmente ser recuperados no âmbito dos serviços retalhistas 

sujeitos a pressões concorrenciais, observando-se que não existem evidências de 

que a determinação do preço de terminação excluindo custos conjuntos e comuns e 

sem a aplicação de um mark-up, como proposto pela VODAFONE, ponha em causa 

a eficiência na afetação de recursos nem, como também apontado pela VODAFONE, 

a recuperação eficiente dos custos incorridos na prestação do serviço de terminação. 

Note-se que a consideração de mais custos no âmbito da prestação do serviço de 

terminação acarreta uma maior oneração de quem origina as chamadas, 

desvalorizando a valorização do serviço prestado a quem as recebe. 

A ANACOM questiona igualmente o alcance das alegações da MEO e VODAFONE 

de que a definição de preços com base em custos incrementais contribuiu ou poderá 

contribuir para um efeito waterbed. Sem prejuízo de ao longo dos últimos anos se 

terem registado vários aumentos pontuais de preços (normalmente justificados pelas 

variações da inflação) e um decréscimo das situações de subsidiação dos 

equipamentos terminais (que poderá representar um aumento do bem-estar global 

do sector das comunicações eletrónicas, em particular se esta deixar de ser feita à 
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custa dos operadores e clientes do serviço telefónico fixo), a evolução do mercado 

nacional não tem permitido concluir inequivocamente pela existência de um efeito 

waterbed.  

A este respeito, releva-se o desenvolvimento nacional da rede 4G, o aumento da 

cobertura das redes fixas de nova geração e a contínua inovação de serviços e de 

tarifários, visíveis em todos os operadores, que são fatores que constituem evidência 

de que as descidas das receitas grossistas de terminação com base num modelo 

LRIC “puro” (aliás acompanhadas da descida de custos com a terminação de 

chamadas nas redes móveis de terceiros operadores) não têm provocado a 

diminuição do investimento e da inovação. 

Note-se em todo o caso que esta Autoridade não exclui a hipótese de ocorrerem 

ajustamentos em determinadas ofertas após a nova descida dos preços grossistas, 

no entanto atendendo à elevada segmentação no mercado e à intensificação da 

concorrência que a fixação de preços de terminação com base em LRIC “puro” irá 

potenciar, e não havendo evidência de efeitos adversos, considera-se que a 

metodologia referida terá benefícios para a generalidade dos consumidores, 

incluindo os de mais baixo consumo.  

Em relação ao referido pela DECO sobre a elaboração de um estudo longitudinal 

para aferir o impacto da redução dos preços de terminação no mercado retalhista, 

foi desenvolvido recentemente para a ANACOM pela Indera – Estudos Económicos, 

Lda um “Estudo sobre questões concorrenciais e de regulação no mercado do 

serviço telefónico móvel – Estudo com base em dados de faturação”, que no entanto 

se circunscreveu a um período muito específico, e os seus resultados não foram 

conclusivos. 

No que respeita ao referido pela MEO e VODAFONE quanto aos resultados do 

referido estudo, esta Autoridade reitera a sua opinião de que, não obstante ao longo 

dos últimos anos se terem registado alguns aumentos pontuais de preços de retalho 

e um decréscimo das situações de subsidiação cruzada, a evolução do mercado 

nacional não tem permitido concluir sem reservas pela existência desse efeito.  

Note-se ainda que, como apontado pela Indera no estudo realizado, “os dados 

recolhidos por si só não contêm informação causal direta dos efeitos da política 

regulatória nos preços de retalho, apenas refletindo o que os consumidores de facto 

pagaram pelos serviços prestados. O nexo de causalidade depende na interpretação 
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dos resultados com base na coincidência ou proximidade temporal entre a alteração 

regulatória e alterações constatadas nos tarifários - que existe - e pela coerência 

entre as variações observadas e as que seriam de esperar de acordo com a teoria 

económica”. Essa coerência, argumenta a Indera, não existe, tendo concluído ser 

implausível que as variações de preço observadas no estudo em questão tenham 

resultado da intervenção regulatória.  

A ANACOM também discorda da observação da VODAFONE de que os resultados 

deste estudo colocam em causa a efetividade da redução do preço de terminação 

móvel no que toca aos possíveis benefícios da diminuição de custos grossistas dos 

operadores fixos para os preços finais de retalho, salientando-se que, também neste 

caso a Indera não defende um nexo de causalidade que aponte neste sentido.  

Pelo exposto, a ANACOM não pode aceitar as declarações da MEO e da 

VODAFONE sobre não ter avaliado e fundamentado detalhadamente as razões para 

a adoção do modelo “LRIC puro” à luz das especificidades nacionais e de não ter 

considerado modelos alternativos. De facto, a demonstração de que esta é a melhor 

opção atentas as características dos mercados nacionais, além de elaborada no SPD 

sob consulta, também já foi feita em todas as anteriores decisões sobre esta matéria, 

pelo que a análise agora apresentada veio apenas confirmar que a fixação de preços 

de terminação com base no modelo de custeio LRIC “puro” é a melhor abordagem 

para lidar com as distorções competitivas que existem nos mercados retalhistas a 

jusante, permitindo que estas gradualmente sejam atenuadas, o que justifica a 

necessidade de manutenção das medidas regulatórias propostas, as quais se devem 

manter alicerçadas na mesma metodologia de custeio. Ademais, tendo presente que 

se considera que o modelo LRIC “puro” é o instrumento mais adequado para resolver 

os problemas concorrenciais identificados, porque de entre as metodologias 

disponíveis, incluindo a que se suporta em LRIC+, é aquela que permite a fixação de 

preços de terminação em níveis que correspondem exclusivamente ao valor do custo 

incremental associado à prestação do serviço de terminação por parte de um 

operador eficiente, e que como tal proporciona melhores condições concorrenciais 

nos mercados a jusante, não se justifica, como sugerido pela MEO e a VODAFONE, 

realizar um novo estudo que incida sobre soluções alternativas com menores 

vantagens e impactos globais menos positivos para a concorrência e para os 

consumidores em geral.  
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Sobre o comentário da DECO segundo o qual o objetivo último destas medidas só 

seria integralmente atingido caso a redução de tarifas de terminação fosse 

integralmente transposta em benefício dos consumidores finais, releva-se, que o 

objetivo desta intervenção regulatória é criar condições para que haja maiores níveis 

de concorrência nos mercados retalhistas a jusante, através da fixação de preços de 

terminação em níveis que não criem distorções nos mercados, em benefício dos 

consumidores finais. Nota-se que, em conformidade com o quadro regulamentar 

comunitário em vigor, estas intervenções devem ser feitas a nível grossista, não 

sendo os mercados retalhistas móveis suscetíveis de estar sujeitos a regulação de 

preços. 

Adicionalmente, a ANACOM discorda do entendimento expresso pela MEO de que 

esta Autoridade considerou de “forma acrítica” a Recomendação da CE. A ANACOM 

atua nos termos da Diretiva-Quadro que impõe que as Recomendações sejam tidas 

“na máxima conta”, competindo à ARN de cada país fundamentar as razões para a 

sua não aplicação. Conforme profusamente explanado no SPD, a ANACOM 

considera ter demonstrado que o contexto atual dos mercados grossistas de 

terminação móveis nacionais justifica que se aplique a referida Recomendação em 

Portugal, não existindo, e não foram apresentados, indícios que contradigam esta 

conclusão. Por esta razão, a ANACOM subscreve a motivação da Recomendação 

da CE e a sua opção pela metodologia de custeio BU-LRIC “puro”. 

No que respeita aos países da UE que atualmente não aplicam um modelo LRIC 

“puro”, nomeadamente 8 dos 28 países da UE, como apontado pela MEO, a 

ANACOM chama a atenção para o facto de as situações específicas desses países, 

como por exemplo a Alemanha, não deverem ser extrapolados para o caso 

português, sendo necessário considerar as características dos diferentes mercados 

grossistas e as respetivas legislações nacionais, que são invocadas por alguns 

(poucos) reguladores para não aplicarem a Recomendação sobre Terminações. 

Saliente-se ainda que quer a CE, quer o BEREC, têm apresentado sérias reservas 

quanto a opções diferentes das de um modelo BU-LRIC “puro”, conforme foi 

mencionado no SPD, sobretudo pelo facto desses países não terem apresentado 

qualquer justificação económica que demonstrasse que a metodologia escolhida, 

particularmente o LRAIC+, promova de igual forma a eficiência e a concorrência 

sustentável e a maximização dos benefícios dos consumidores. No caso em 

particular da Alemanha, note-se a discordância explícita, não apenas da CE, mas 
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também do BEREC, das decisões adotadas por esse país em relação às terminações 

fixas e móveis. 

Ademais, importa referir que do conjunto dos oito Estados Membros que não aplicam 

um modelo LRIC “puro” o Chipre planeia fazê-lo ainda este ano, a Irlanda submeteu 

a consulta pública uma nova proposta de preços baseada num modelo LRIC “puro” 

e que a Estónia, Letónia e Lituânia aplicam um benchmark com base em preços LRIC 

“puro” não apresentando discordâncias legais ou económicas quanto à eficácia do 

mesmo. Verifica-se portanto uma tendência para a generalização deste modelo à 

generalidade dos Estados Membros da UE, com raríssimas exceções.  

Por fim, quanto à existência de erros indicada pela MEO, nota-se que de acordo com 

informação disponibilizada ao BEREC a Grécia aplicaria preços LRIC “puro” em 

janeiro de 2013, tendo definido um glidepath até 2015. Todavia, a informação em 

causa foi recentemente corrigida – a Grécia apenas terá aplicado preços LRIC “puro” 

em janeiro de 2015 –, pelo que o projeto de decisão será corrigido em conformidade. 

Quanto à referência na página 9 do SPD ao facto de em 2013 Portugal ser o 4º país 

com o preço de terminação móvel mais baixo trata-se de um lapso que será corrigido 

no projeto de decisão. 

Contudo, no que respeita à inclusão da Irlanda no conjunto de países com LRIC 

“puro” no benchmark apresentado na página 96 do SPD, e indicado pela MEO como 

errado, a ANACOM chama a atenção para a nota que acompanha o gráfico dessa 

página onde é dito que o preço de terminação da Irlanda corresponde ao valor 

constante de projeto de decisão ainda não notificado à CE, facto que poderá ser 

confirmado pela MEO no documento da ComReg “Mobile Termination Rates Draft 

Bottom Up Pure Long Run Incremental Cost Model”9. 

3.9.2. Preços a aplicar 

a) Respostas recebidas 

MEO 

Relativamente aos preços a aplicar a MEO diz compreender a intenção da ANACOM 

em promover a certeza regulatória ao estabelecer as regras para a definição do preço 

                                                           
9 Disponível em: http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg1519.pdf 

http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg1519.pdf
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máximo de terminação móvel para 2016 e 2017, mas não concorda que se assuma 

que o modelo desenvolvido e os resultados que apresenta para os vários anos 

confiram segurança e certeza regulatória, pelo que, e pelas razões já manifestadas 

sobre a necessidade de impor novas descidas de preços, propõe que o valor 

determinado para 2015 seja considerado para o período de vigência da análise, à 

semelhança da abordagem seguida em 2012, e não sendo previstas descidas em 

2016 e 2017. 

 NOS 

A NOS concorda com a abordagem seguida pela ANACOM na fixação das novas 

terminações móveis, em particular com os preços máximos a praticar em 2016 e 

2017 de acordo com a inflação. Contudo, tal como fundamenta na sua análise ao 

modelo de custeio em documento autónomo, a NOS considera que o nível de preços 

está sobreavaliado e deve ser revisto em baixa na decisão final da ANACOM.  

A este respeito indica que o valor proposto pela ANACOM concederá a Portugal o 8º 

preço de terminação mais baixo do conjunto de país com modelo BU-LRIC puro, o 

que afasta Portugal das melhores práticas entendidas como o conjunto dos cinco 

preços mais baixos, tal como identificadas pela ANACOM na sua decisão de 2008 

sobre o controlo de preços de terminação nas redes móveis individuais. Além disso 

considera que o decréscimo de 35% que o preço de terminação proposto pela 

ANACOM implica não só não é inédito, dando como exemplo a descida de 46% 

definida em 2010 e cuja concretização não causou qualquer distorção no mercado, 

como em termos internacionais se verifica que a intensidade das descidas de preços 

registada entre o 1º trimestre de 2013 e o 3º trimestre de 2015 é superior à que 

resulta da proposta da ANACOM (segundo a NOS 19 países europeus apresentaram 

nesse período quedas nos preços de terminação superiores). Deste modo conclui 

que a definição de uma descida superior à prevista, em linha com a revisão do 

modelo de custeio proposta pela NOS, não seria desproporcional ou injustificada. 

Adicionalmente, a NOS refere a demora na revisão dos preços de terminação, dado 

que face ao prazo previamente anunciado pela ANACOM, o 3º trimestre de 2013, 

existe neste momento um atraso de cerca de 20 meses. Refere ainda que este atraso 

tem sido uma constante desde 2005, sempre em benefício dos operadores de maior 

dimensão. 
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Deste modo, face à demora na revisão dos preços de terminação, a NOS defende 

que a ANACOM deve pugnar pela conclusão rápida do processo de consulta pública 

nacional e da consulta pública comunitária que lhe segue de modo a assegurar a 

entrada em vigor do novo preço no início do 2º semestre de 2015. 

Pelos mesmos motivos, considera que o prazo para a fixação dos novos preços não 

é justificável sugerindo que o novo preço a aplicar em 2015 deve entrar em vigor no 

máximo cinco dias úteis após a decisão final (e não os dez dias úteis previstos para 

os quais não encontra nada que do ponto de vista prático o exija) e que os preços 

em 2016 e 2017 devem entrar em vigor no dia 1 de janeiro de cada um daqueles 

anos (e não em 1 de julho), devendo para o efeito a ANACOM comunicar até ao final 

de outubro do ano anterior o valor concreto a aplicar. Neste último caso a NOS 

sustenta a sua posição indicando que, por exemplo, a revisão de preços de retalho 

do serviço universal, também dependente da inflação, aplica-se no início do ano civil. 

Adicionalmente refere que, face ao atraso na revisão dos preços de terminação, não 

acolhe o argumento de que uma revisão em janeiro de 2016 implicaria dois 

ajustamentos muito próximos. 

VODAFONE 

A VODAFONE entende que face à competitividade do mercado de retalho e aos 

limitados benefícios que a intervenção nos preços grossistas pode ter no bem-estar 

dos consumidores finais, a redução de 35% nos preços de terminação móvel é 

desproporcional e totalmente desadequada e será porventura contraproducente, 

pelo impacto expressivo que tem nos resultados dos operadores móveis. Trata-se de 

uma medida que vai exigir dos operadores um esforço de adaptação significativo e 

irá afetar a sua capacidade de atrair novos investimentos, podendo adicionalmente 

originar custos irrecuperáveis em resultado de terem sido realizados investimentos 

em clientes e ofertas de produtos com um certa expectativa do valor do cliente que 

não será concretizada, em detrimento da qualidade e das ofertas disponibilizadas a 

clientes finais. 

Na opinião da VODAFONE, e sem prejuízo do que refere sobre a desadequação da 

regulação ex-ante, a aplicação de descidas mais graduais dos preços de terminação, 

em particular em mercados bilaterais como a terminação de chamadas móveis 

devido ao impacto sobre as ofertas e preços e outros produtos, garante mais 
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transparência e previsibilidade e evita disrupções nocivas ao normal funcionamento 

da indústria. 

Neste contexto, considera que não é justificável a redução tão significativa dos 

preços de terminação grossista apresentada no SPD e propõe que a ANACOM 

reveja, considerando a análise do seu impacto no setor das comunicações 

eletrónicas, no bem-estar dos consumidores e na economia em geral, o nível de 

redução dos preços. 

b) Entendimento da ANACOM 

A respeito do valor fixado para vigorar enquanto preço máximo de terminação de 

chamadas de voz nas redes móveis, importa sublinhar que esse valor é determinado 

pelos resultados do modelo, que foi agora atualizado. Sem prejuízo de entender que 

o modelo LRIC “puro” é o mais adequado às especificidades dos mercados 

nacionais, por ser o que permite resultados que viabilizam preços de terminação que 

refletem apenas os custos incrementais da prestação do serviço grossista de 

terminação de chamadas de voz, enderençando assim as falhas de mercado 

existentes no mercado móvel a jusante e as distorções existentes entre operadores 

fixos e móveis, para além de ser o modelo recomendado pela CE, a ANACOM não 

decidiu sobre um nível específico de descida para os preços de terminação, nem 

sobre um posicionamento determinado face aos outros países da UE. Note-se que 

se o fez anteriormente, foi porque então os preços de terminação eram fixados de 

acordo com benchmark, e não resultavam da aplicação de um modelo de custeio 

específico para Portugal. Atualmente, tal não se justifica, uma vez que estão em 

causa os resultados de um modelo. 

Neste contexto, embora não tenha fixado “artificialmente” o valor em causa, a 

ANACOM avaliou os resultados do modelo no sentido de aferir se a redução 

decorrente da atualização de alguns dos seus parâmetros seria ou não proporcional. 

O nível de redução de preços de terminação, na ordem dos 35%, não é de molde a 

ter um impacto significativo nos prestadores do serviço móvel. Aliás, esta redução só 
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é contestada pela MEO e VODAFONE, sendo que a NOS pugna por reduções 

adicionais e mais rápidas. 

Uma redução de preços mais acentuada, como propõe a NOS, também não nos 

parece proporcional, considerando-se que os preços resultantes da utilização do 

presente modelo refletem adequadamente os custos de um operador eficiente no 

contexto nacional, incluindo as alterações/atualizações introduzidas no modelo, pelo 

que uma maior redução desses preços não compatível com os resultados do modelo 

não seria adequada, contrariando os princípios da proporcionalidade e da 

previsibilidade regulatória. Não é pelo simples facto de em outros países terem 

existido reduções mais substanciais do que as agora determinadas para Portugal, 

que deve levar a que se altere ou se intensifique a redução a aplicar. Note-se, em 

todo o caso, que algumas das variações referidas pela NOS respeitam a 

países/operadores que partiram de valores não comparáveis aos valores máximos 

fixados para vigorar em Portugal (ou seja partiram de valores muito mais elevados), 

incluindo valores que não se encontravam fixados de acordo com a metodologia de 

custeio LRIC “puro”. 

Por outro lado, releva-se que a redução agora imposta permitirá que Portugal 

continue a estar alinhado com as melhores práticas europeias, contrariamente ao 

alegado pela NOS, já que continua a integrar-se entre os países que adotam a 

metodologia de custeio LRIC “puro”. 

Salienta-se ainda que uma eventual antecipação da decisão relativa à atualização 

do modelo de custeio não garantiria necessariamente resultados equivalentes aos 

agora produzidos pelo modelo, atendendo a que a maior proximidade da sua 

implementação original (em 2012) tenderia naturalmente a implicar menores 

alterações. Aliás, sem prejuízo das atualizações agora efetuadas, importa ter 

presente que os valores adotados para vigorar a partir de dezembro de 2012 eram 

também eles valores obtidos pelo modelo de custeio LRIC “puro” implementado de 

forma a refletir as especificidades do mercado nacional que então vigoravam. 

O regulador reconhece a necessidade de aplicar os novos preços de terminação 

assim que esteja concluído o processo de consultas estabelecido pelo 

enquadramento legal em vigor, dada a necessidade de continuar a endereçar as 

falhas que persistem no mercado, permitindo a consolidação do level playing field 
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nos mercados a jusante. Contudo, não se considera adequada a antecipação da data 

(entrando em vigor 5 dias após a decisão final e não 10 dias úteis como referido no 

SPD), como solicitado pela NOS, atendendo a que deverá existir um período mínimo 

para permitir a notificação atempada dos prestadores com PMS, alertando-se que 

todas as obrigações impostas, e não apenas os novos preços máximos de 

terminação, entram em vigor no prazo de 10 dias úteis após a decisão final. Acresce 

que, apesar de reconhecerem as vantagens da aplicação dos novos preços de 

terminação, não se antecipa que haja um prejuízo relevante pelo facto de esses 

preços só vigorarem 5 dias úteis após o pretendido pela NOS. 

Quanto à sugestão de que o novo preço seja imposto no início do 2º semestre de 

2015, a ANACOM alerta para a necessidade do cumprimento de procedimentos 

legais, tais como a notificação à CE, que obrigam a que a decisão final sobre o 

assunto só possa ser adotada após a pronúncia dessa entidade. Como tal, 

atendendo a que a prazo do procedimento de audiência prévia dos interessados e 

de consulta pública nacional terminou a 25 de maio, e que após esses procedimentos 

é necessário notificar a CE (apresentando já um projeto de decisão, bem como o 

relatório da audiência prévia e da consulta pública) que tem um prazo de 30 dias 

para se pronunciar, a adoção de uma decisão final não será possível antes de 

meados ou fins de agosto de 2015. 

Sem prejuízo da data em que passarão a vigorar os preços máximos de terminação 

em 2015, entende-se que os preços máximos a vigorar em 2016 e 2017 devem ser 

fixados a partir de 1 de julho dos referidos anos. A antecipação da respetiva entrada 

em vigor não é adequada, atendendo a que uma nova análise deste mercado, em 

princípio, só deverá ser efetuada no prazo de 3 anos após a presente análise, 

devendo cada um dos preços máximos de terminação fixados vigorar durante cerca 

de 1 ano.  

A ANACOM também discorda da posição da MEO quanto ao calendário de fixação 

dos preços de terminação proposto no SPD, uma vez que este confere previsibilidade 

e certeza regulatória ao mercado, dando aos operadores tempo para ajustar e 

acomodar as suas estratégias comerciais e opções tarifárias aos novos preços 

grossistas. A ANACOM considera que face às conclusões da análise do mercado é 

adequada a fixação de preços com base numa metodologia de custeio LRIC “puro”, 
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sendo justificada a necessidade de atualização do modelo, designadamente para 

refletir os desenvolvimentos havidos no mercado. Em todo o caso, os preços 

máximos que serão fixados para vigorar a partir de 1 de julho de 2016 e de 2017 

apenas diferem dos preços máximos fixados para vigorar em 2015 pelas variações 

da inflação. 

Por outro lado, quanto à sugestão da VODAFONE para que as descidas de preços 

a adotar sejam mais graduais, e naturalmente sem prejuízo de se considerar que a 

trajetória de redução de preços não pode ser disruptiva, o valor da redução, conforme 

já referido na ordem dos 35%, não é tão significativo que não permita acomodar a 

descida em causa, sem que haja um impacto relevante nos operadores que prestam 

o serviço.  

Acresce que não se pode ignorar a necessidade de se continuar a lidar com os 

problemas concorrenciais identificados no SPD, pelo que não se considera haver 

justificação para aplicar descidas de preços mais graduais dos preços de terminação. 

A este respeito releva-se que o esforço de adaptação requerido aos prestadores 

móveis tem que ser sopesado com o benefício decorrente para os consumidores 

finais, tanto dos serviços móveis como dos serviços fixos, que resultará de um nível 

de concorrência mais acentuado, bem como da capacidade acrescida dos 

operadores fixos para realizarem novos investimentos e acompanharem o maior 

dinamismo que se tem assistido no mercado de serviços móveis. 

Por último, importa relevar que atualmente os preços de terminação móvel praticados 

em Portugal são, no conjunto dos países com preços LRIC “puro”, os mais caros da 

Europa, não sendo expectável, dadas as características do mercado e o histórico de 

evolução dos preços de terminação, que os operadores procedam a qualquer 

redução voluntária dos respetivos preços, sem ser por imposição regulatória. 

Neste contexto, a ANACOM mantém a sua decisão de fixar o preço máximo do 

serviço grossista de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais 

para 2015, 2016 e 2017 no valor que resulta do modelo de custeio LRIC “puro”, 

atualizado pelos dados da inflação (até aos respetivos anos) independentemente das 
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chamadas serem originadas nas redes fixas ou móveis nacionais ou em prestadores 

em atividade no EEE, com faturação ao segundo desde o primeiro segundo.  

A ANACOM esclarece ainda que mantém igualmente a sua decisão de que os preços 

máximos deverão entrar em vigor, para 2015 dez dias úteis após a decisão final 

relativa ao presente processo, e para 2016 e 2017 a 1 de julho de 2016 e a 1 de julho 

de 2017. Esta determinação não se aplica às terminações de chamadas originadas 

fora do EEE. 

3.9.3. Terminação de chamadas originadas fora do EEE 

a) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO congratula-se e concorda com a proposta do regulador de não regular o preço 

da terminação das chamadas de voz nas redes móveis nacionais originadas em 

países de fora do EEE. E nota que dadas as diferentes ou até inexistentes 

abordagens regulatórias seguidas nesses países, com preços de terminação 

substancialmente superiores aos aplicáveis em Portugal e no EEE, se verificam 

elevadas assimetrias de preços, em prejuízo dos operadores nacionais e respetivos 

clientes finais face aos congéneres destes países e com impacto na deterioração do 

saldo da balança comercial nacional. 

Salienta o operador que se trata de uma prática aplicada por outros países europeus, 

tanto a nível fixo como móvel, aplicando-se um preço de terminação diferenciado em 

função das chamadas serem ou não originadas no EEE, com base na análise dos 

respetivos a-numbers (CLI – Call Line Identification) e em função do país de origem 

da chamada em causa, atendendo à grande diversidade de preços de terminação 

aplicáveis nos diferentes países. 

Na perspetiva da MEO, e referindo que parte do tráfego terminado nas redes móveis 

nacionais originado em países de fora do EEE é entregue por outros operadores 

nacionais (no âmbito dos serviços de trânsito internacional e nacional), considera-se 

que “os operadores móveis nacionais passarão a ter a possibilidade de aplicar não 

só aos operadores internacionais mas também aos operadores nacionais que lhes 

entregam tráfego originado em países fora do EEE preços de terminação 

diferenciados em função do a-number de origem da chamada, aplicando-se o preço 
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de terminação móvel regulado com base no LRIC puro apenas às chamadas 

identificadas com a-number do EEE.” 

Sugere a revisão do parágrafo da página 96 do SPD para tornar claro que a 

obrigação de controlo de preços exclui as chamadas originadas em países fora do 

EEE. 

NOS 

A NOS congratula-se e concorda com a dispensa da sujeição à obrigação da 

aplicação do controlo de preços para as chamadas originadas fora da EEE e os 

fundamentos apresentados pela ANACOM e neste contexto refere que considera 

que não pode ser impedida a adoção de procedimentos ou práticas especificas pelos 

operadores nacionais para garantir que o tráfego que lhes é entregue tem origem 

dentro do EEE, sob pena de se esvaziar a flexibilidade agora contemplada de definir 

um preço diferente do regulado para o tráfego originado fora do EEE. 

VODAFONE 

A VODAFONE saúda a decisão de não sujeitar à obrigação de controlo de preços as 

chamadas com origem em países de fora do EEE, pois corrige-se dessa forma um 

desequilíbrio grave a que os operadores têm estado sujeitos e que tem contribuído 

para a deterioração da Balança de Pagamentos. 

Esta medida permite dotar os operadores nacionais de instrumentos adicionais para 

negociar condições mais equilibradas, dado que os operadores destes países não 

estão sujeitos à implementação da metodologia LRIC “puro”, e dessa forma potenciar 

benefícios adicionais aos consumidores nacionais. 

b) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM nota o apoio dos operadores à sua proposta de não regular o preço de 

terminação de chamadas de voz nas redes móveis nacionais originadas em países 

fora do EEE. 

Quanto ao entendimento da MEO e da NOS sobre a identificação das chamadas que 

de facto são originadas fora do EEE, a ANACOM considera que nada impede que o 

prestador do serviço de terminação de chamadas possa exigir aos prestadores que 

adquirem esse serviço grossista que as chamadas de voz que lhes são entregues 
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identifiquem de alguma forma a origem da chamada ou o chamador, por exemplo 

através do número identificador do chamador (“calling party number” no caso da 

SS7), ou através de outro meio, nomeadamente de entre os que se encontram 

identificados na Recomendação da UIT sobre “International calling party number 

delivery”, sendo que o tráfego não identificado poderá não beneficiar do preço 

regulado. 

O texto da decisão final incluirá esta clarificação, explicitando ainda no parágrafo 

indicado pela MEO que estas chamadas estão excluídas da obrigação de controlo 

de preços. 

3.10. Separação de contas e contabilização de custos (artigos 71.º e 74.º da LCE) 

a) Sentido provável de decisão 

“(…) entende-se que a manutenção das obrigações de separação de contas e de 

contabilização de custos não encontra justificação e seria um encargo desproporcionado 

no contexto atual, pelo que se entende que devem ser suprimidas. 

Sem prejuízo do referido, nota-se que a MEO continua a ter de assegurar a existência 

de um sistema de contabilização de custos para poder responder à obrigação de 

separação de contas imposta no âmbito de outros mercados. 

Adicionalmente, ressalva-se, ainda a possibilidade de, nomeadamente no contexto de 

futuras atualizações do modelo de custeio ou de processos de investigação específicos 

devidamente justificados, poderem vir a ser solicitadas informações de custeio, e outras 

que possam ser necessárias, a todos os prestadores presentes no mercado que mantêm 

assim a obrigação de dar resposta a esses pedidos de informação na medida dos 

elementos de que disponham.” 

b) Parecer da Autoridade da Concorrência 

A AdC refere que, partindo do princípio de que a utilização da informação que se 

conseguiria obter com a aplicação destas obrigações não é essencial na calibração do 

modelo de custeio ou na identificação da necessidade de introduzir alterações a esse 

modelo, partilha o entendimento da ANACOM de que a manutenção da obrigação de 

separação de contas e de contabilização de custos seria desproporcional. 
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c) Respostas recebidas 

MEO 

A MEO concorda com a supressão da obrigação de separação de contas e 

contabilização de custos. 

NOS 

A NOS concorda com a proposta de eliminação das obrigações de separação de contas 

e contabilização de custos, bem como a proposta de consagrar que a obrigação de 

resposta a pedidos de informação sobre dados de custeio está condicionada à 

disponibilidade de tais informações. 

d) Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a concordância expressa da AdC, bem como da MEO da NOS, com 

a proposta sustentada no SPD de suprimir a obrigação de separação de contas e 

contabilização de custos. 

3.11. Outros Assuntos 

a) Respostas recebidas 

MEO 

No âmbito dos pontos 1.3 e 1.4 que constam do SPD, a MEO propõe que no futuro 

próximo, salvaguardado pelos poderes de intervenção da ANACOM e pela possibilidade 

de regresso ao processo de análise de mercados, se favoreça uma intervenção 

regulatória simplificada, menos intrusiva e mais eficiente, de obrigações simétricas de 

acesso e interligação, que dê mais espaço e incentivo ao relacionamento comercial entre 

os vários intervenientes no mercado e à auto disciplina do mercado. Nota ademais que 

esta abordagem para além de dar um sinal positivo de desregulação, terá a vantagem 

de enaltecer e proteger o papel dos reguladores nacionais face ao excesso de 

centralismo e ao ímpeto de reforço dos poderes centrais da CE nestas matérias. 

Considera que esta posição deve ser defendida no âmbito do processo de revisão do 

quadro regulamentar que a CE está a iniciar, nomeadamente através da eliminação ou 

revisão da Recomendação sobre terminações fixas e móveis. Sem prejuízo, refere que 

tendo em conta o impacto nas condições de mercado em virtude da crescente 



 

 85/91 
 

importância e disseminação dos serviços VoIP, a ANACOM deverá preparar, a nível 

nacional, a transição para uma regulação mais simples. 

A MEO questiona a adequação e proporcionalidade da regulação do mercado de 

terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais nos termos que são 

atualmente propostos, referindo, por um lado, o custo e complexidade associada ao 

processo de análise de mercados e, por outro lado, o facto de não só os preços das 

chamadas de terminação estarem já ao nível do custo marginal como também estarem 

associados a serviços de voz inseridos em pacotes com vários serviços, que torna mais 

difícil demonstrar a necessidade e o impacto dos novos ajustes de terminação. 

O operador cita neste contexto a posição do BEREC10 de 05/06/2014 sobre o draft da 

nova Recomendação de Mercados Relevantes da CE que defende uma abordagem 

regulatória mais simplificada e o ónus de realizar análises de mercado a cada 3 anos e 

destaca o relatório produzido para o ETNO pela Plum Consulting, em que é defendida a 

supressão dos mercados de terminação da lista de mercados relevantes e a imposição 

de obrigações simétricas ao abrigo do artigo 5º da Diretiva Acesso, sugerindo-se ou a 

fixação de um price-cap ou o recurso, então, a uma análise de mercados para fazer face 

a aumentos de preços excessivos. 

De acordo com a MEO, a Plum Consulting justifica a sua posição não só pelos custos 

excessivos inerentes ao processo de análise de mercados, mas, e essencialmente, pelo 

facto de considerar que a competição over-the-top (OTT) porá brevemente em causa, 

dada a crescente ubiquidade do acesso à banda larga, os atuais contornos da análise 

dos mercados de terminação, e também pela existência de exemplos extra UE que 

demostram que desde que as obrigações de interligação sejam simétricas, a regulação 

ex-ante dos preços de terminação não é necessária. 

Adicionalmente, nota no âmbito do ponto “1.4. O processo de análise de mercados” do 

SPD que a nova Exposição de Motivos da CE já não refere explicitamente que o 

                                                           
10 BoR(14)71 - BEREC Opinion on the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets 
Susceptible to ex ante Regulation - 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berec-opinion-on-the-
commission-recommendation-on-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation 
 

 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berec-opinion-on-the-commission-recommendation-on-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berec-opinion-on-the-commission-recommendation-on-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
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exercício de definição de mercados não é um objetivo por si só, mas um meio para atingir 

um determinado fim. 

b) Entendimento da ANACOM 

Relativamente à sugestão da MEO de se favorecer uma intervenção regulatória 

simplificada, que dê demais espaço e incentivo ao relacionamento comercial entre os 

vários intervenientes no mercado, a ANACOM concorda, como a MEO refere ser 

sustentado pela própria CE, que a intervenção regulatória não é um fim em si mesmo, 

mas é sim, sublinha-se, o resultado da necessidade de, no âmbito das competências 

desta entidade, proporcionar as condições propícias à inovação, ao investimento e a 

eficiente prestação dos serviços para assegurar o funcionamento dos mercados, 

promover a concorrência e garantir aos consumidores finais a prestação de serviços com 

qualidade e a preços acessíveis. 

Relativamente à observação da MEO sobre o custo e complexidade associada ao 

processo de análise de mercados, a ANACOM não considera claro que a desregulação 

diminuísse esse custo, pelo facto de ser expectável que a ausência de obrigações 

específicas impostas a entidades com PMS aumente a probabilidade de se verificarem 

conflitos entre operadores, o que obrigaria, tendo em conta as suas competências, à 

intervenção do regulador. Esta situação é particularmente relevante quando se 

considera que o incentivo para atingir compromissos no âmbito de um processo negocial 

sobre preços de terminações é habitualmente coartado pelo facto do ganho de um 

operador significar a perda do outro.  

Embora a regulação tenha sido reduzida de forma assinalável, refletindo uma maior 

dinâmica concorrencial de vários mercados, sendo a redução do número de mercados 

nacionais atualmente regulados prova disso, a ANACOM considera que existem ainda 

assuntos e mercados que precisam de uma abordagem regulatória específica, 

nomeadamente o mercado grossista de terminações em Portugal, como é amplamente 

justificado no SPD, sem prejuízo do acompanhamento constante do mercado de 

comunicações eletrónicas que é feito pelo regulador no sentido de aferir a 

adequabilidade da regulação que no momento está a ser imposta. 

Esta Autoridade entende que os operadores detentores de PMS no mercado grossista 

de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais continuam a ter a 

capacidade e o incentivo para fixar preços de terminação elevados, o que dará azo aos 
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problemas identificados no ponto 6 do SPD, em prejuízo dos outros operadores, quer 

atuem nos mercados móveis quer nos fixos, e da dinâmica concorrencial em geral, bem 

como dos consumidores finais. A alegada auto disciplina do mercado, referida pela MEO, 

nunca foi uma característica evidenciada nestes mercados, onde não existem registos 

recentes de reduções de preços de terminação sem ser por pressão regulatória.  

E, contrariamente ao sugerido pela MEO, esta posição é partilhada não apenas pela CE, 

mas na generalidade pelos reguladores setoriais da UE. 

Note-se ademais que a CE continua a incluir os mercados de terminação na sua lista de 

mercados relevantes, que, com a revisão de 2014, ficou reduzida a apenas 4 mercados 

grossistas, por continuarem a ser os mercados que continuam a apresentar um conjunto 

de características que satisfazem os três critérios cumulativos11 e que como tal justificam 

uma regulação ex-ante. 

Também o BEREC12 afirma a sua concordância com a necessidade de manter os 

mercados de terminação na lista de mercados relevantes sujeitos a regulação ex-ante e 

quando sugere que pode ser implementada uma abordagem regulatória simplificada não 

é porque questione a necessidade da regulação destes mercados é antes por considerar 

que as circunstâncias que motivam a abordagem regulatória, atualmente em vigor, e que 

são comuns à maioria dos EM, dificilmente se alterarão, podendo como tal ser 

eventualmente desenvolvido um processo menos oneroso para os reguladores que 

permita manter ou rever uma regulação ex-ante que se julga imprescindível. 

Nesta conformidade, esclarece-se a MEO que a intenção declarada de uma regulação 

simplificada não tem a implicação que o operador lhe pretende atribuir, de menor 

regulação ou regulação menos intensa, sendo que o BEREC considera que a regulação 

destes mercados corresponde à prática habitual, dados os problemas de concorrência 

que são identificados em todos os países: “Termination markets typically feature the 

                                                           
11 Conforme detalhadamente explicitado na Explanatory Note accompanying the document Commission 
Recommendation on Relevant Product and Service Markets Susceptible to ex ante Regulation, disponível em: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056 (apenas 
versão em inglês)  
12 BoR(14)71 – BEREC Opinion on the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets 
Susceptible to ex ante Regulation, disponível em 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/4438-berec-opinion-on-the-
commission-recommen_0.pdf. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=7056
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/4438-berec-opinion-on-the-commission-recommen_0.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/4438-berec-opinion-on-the-commission-recommen_0.pdf
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same competitive conditions across different Member States and ex ante regulatory 

intervention is pretty much standard”. 

Por último, em relação à questão da nova Exposição de Motivos da CE já não referir 

explicitamente que o exercício de definição de mercados não é um objetivo por si só, 

mas um meio para atingir um determinado fim, releva-se que embora não o refira, 

mantém-se implícita a mesma ideia, tendo presente o referido documento menciona que 

o objetivo da definição do mercado “is to identify whether competitors are capable of 

constraining each other's behaviour and preventing the others from behaving 

independently of consumers within the defined market”. 

4. CONCLUSÃO 

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito do procedimento de consulta pública 

e de audiência prévia dos interessados e da análise desses contributos 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, e 

correções de alguns lapsos, as seguintes alterações: 

 Em relação às evoluções ocorridas no mercado das comunicações eletrónicas 

(ponto 1.2. do SPD) 

Foi incluída referência ao desenvolvimento das redes de 4.ª geração, bem como 

referência à concretização da aquisição da PT Portugal pela Altice. 

 Em relação ao processo de mercado (ponto 1.4. do SPD) 

Foi explicitado o referido pela Exposição de Motivos da CE no âmbito da 

Recomendação sobre mercados relevantes, a respeito do objetivo do processo 

de definição de mercado do produto. 

 Em relação à obrigação de não discriminação (ponto 7.2.2. do SPD) 

Foi explicitado que a obrigação de aceitação de tráfego de terminação entregue 

por um operador de trânsito não condiciona a forma como o operador entrega 

o tráfego da sua propriedade. 

Foi esclarecido que a obrigação de não discriminação não é aplicável à 

terminação de chamadas com origem fora do EEE. 
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Foi também incluído esclarecimento sobre a possibilidade de ser solicitada a 

identificação da origem da chamada/chamador aos prestadores que adquirem 

o serviço grossista de terminação de chamadas de voz.  

 Em relação à obrigação de transparência (ponto 7.2.3. do SPD) 

Foi explicitado que as alterações aos acordos que devem ser transmitidas à 

ANACOM devem ser as que se traduzem em adendas a esses acordos. 

Foi esclarecido que a disposição relativa à obrigação de publicação dos preços 

de terminação não é aplicável à terminação de chamadas com origem fora do 

EEE, aplicando-se no entanto a estas chamadas as restantes determinações 

que integram a obrigação de transparência. 

 Em relação à obrigação de controlo de preços (pontos 7.2.4.4. e 7.2.4.5) 

Foi explicitado que a obrigação de controlo de preços não se aplica às 

chamadas originadas fora do EEE. Foi também incluído esclarecimento sobre 

a identificação da origem da chamada/chamador poder ser solicitada aos 

prestadores que adquirem o serviço grossista de terminação de chamadas de 

voz. 
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Anexo I 

Lista de acrónimos e abreviaturas 

BLF Banda Larga Fixa 

BLM Banda Larga Móvel 

CPA Código do Procedimento Administrativo 

GSM Sistema global para comunicações móveis 

IP Protocolo Internet 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

LRIC Long Run Incremental Costs 

LTE Long-Term Evolution 

MMS Serviços de mensagens multimédia 

MVNO Operador móvel virtual 

OTT Serviços over-the-top 

PMS Poder de Mercado Significativo 

SMS Serviço de mensagens escritas 

STF Serviço telefónico em local fixo 

STM Serviço telefónico móvel 

STVS (ou TVS) Serviço de TV por subscrição 

UMTS Sistema de comunicações móveis de 3ª geração 

VoIP Voz sobre o protocolo Internet 

VoLTE Voz sobre LTE 
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Anexo II 

Lista de operadores  

AR Telecom Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A 

Media Capital Media Capital Digital, S.A 

MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A 

NOS NOS – Comunicações, S.A. 

VODAFONE Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

 

 

Anexo III 

Lista de outras entidades/organizações 

AdC Autoridade de Concorrência 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

ARN Autoridade Reguladora Nacional 

BEREC Body of European Regulators for Electronic Communications 

CE Comissão Europeia 

DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

EEE Espaço Económico Europeu 

ERG European Regulators Group 

OFCOM Independent regulator and competition authority 

for the UK communications industries. 

UE União Europeia 

 


