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1. Enquadramento 

A Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE)1, confere ao ICP - Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM) competências para definir e analisar os mercados 

relevantes2, declarar empresas com poder de mercado significativo (PMS) e determinar as 

medidas adequadas às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas3 em conformidade com os princípios do direito da concorrência. 

Por deliberação4 de 1 de março de 2013, o ICP-ANACOM aprovou o sentido provável de 

decisão relativo à definição do mercado grossista de terminação de chamadas na rede 

telefónica pública num local fixo, à avaliação de poder de mercado significativo (PMS) 

nesse mercado e à imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações 

regulamentares, incluindo o mecanismo de regulação de preços para o período até julho 

de 2014. 

Na deliberação referida, o ICP-ANACOM concluiu “que a metodologia de custeio LRIC 

"puro" é a opção de custeio mais adequada para determinar os preços de terminação fixa 

em Portugal, sendo que, naturalmente, o desenvolvimento do modelo e dos respetivos 

parâmetros terão em consideração as especificidades nacionais e a informação solicitada 

aos operadores nacionais, sem prejuízo das preocupações de eficiência que serão 

naturalmente incorporadas no modelo, conforme decorre da aplicação da Recomendação 

da CE”. Neste contexto, é de assinalar que são vários os reguladores europeus que já 

notificaram a CE sobre as obrigações de controlo de preços impostas nestes mercados e 

que já definiram preços baseados em LRIC “puro”. 

O ICP-ANACOM a 1 de outubro de 2013 estabeleceu um novo preço de terminação, de 

0,1091 cêntimos por minuto, para todos os operadores, recorrendo para o efeito à 

realização de benchmark a nível europeu para a fixação do preço máximo de terminação 

                                                           

1 Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro 

2 Art.º 56º da Lei n.º 5/2004 

3 Art.º 18º da Lei n.º 5/2004 

4 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1154722 
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de chamadas de voz em redes fixas, os quais têm vindo a revelar uma necessidade de 

descida destes preços, que tem vindo a ser implementada de forma gradual e progressiva 

(glide-path) com vista a permitir a necessária adaptação dos operadores designados com 

PMS evitando desse modo aproximações disruptivas. 

Tendo em conta a obrigação de controlo de preços a que os operadores com PMS nos 

mercados grossistas de terminação de chamadas de voz em redes telefónicas públicas 

num local fixo estão sujeitos, o contexto histórico aqui sumariado e a necessidade da 

definição de um preço de terminação condizente com a realidade das redes de 

telecomunicações fixas nacionais, o ICP-ANACOM lançou, em 09/10/2012, um concurso 

público com vista ao desenvolvimento e implementação de um modelo de custeio de 

terminação fixa, assente numa metodologia de custeio LRIC "puro". 

Importa salientar que a escolha do modelo LRIC “puro”, para além de se caraterizar como 

uma prática adotada por outras Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN), também 

encontra sustentação na aplicação da Recomendação5 2009/396/CE, de 07/05/2009, da 

Comissão Europeia (CE), doravante Recomendação da CE, não se identificando razões 

objetivas nem circunstâncias específicas nacionais para uma aproximação distinta da que 

já é aplicada nas terminações das redes móveis. 

A Recomendação da CE estabeleceu que as ARN deveriam garantir que, a partir de 

31/12/2012 os preços de terminação sejam fixados ao nível dos custos eficientes baseados 

na aplicação de um modelo “bottom-up” utilizando a metodologia de custeio Long Run 

Incremental Cost (BU-LRIC), referindo nomeadamente: “It is recommended that the 

evaluation of efficient costs is based on current cost and the use of a bottom-up modelling 

approach using long-run incremental costs (LRIC) as the relevant cost methodology”.  

Adicionalmente a Recomendação da CE entende que o serviço de terminação fornecido a 

terceiros é o incremento relevante para o apuramento do custo de terminação das 

chamadas vocais em redes fixas individuais, referindo que: “Within the LRIC model, the 

relevant increment should be defined as the wholesale voice call termination service 

                                                           
5 Recomendação da Comissão de 7 de Maio de 2009 sobre o tratamento regulamentar das tarifas da 
terminação de chamadas em redes fixas e móveis na EU, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:PT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:PT:PDF
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provided to third parties. This implies that in evaluating the incremental costs NRAs should 

establish the difference between the total long-run cost of an operator providing its full range 

of services and the total long-run costs of this operator in the absence of the wholesale call 

termination service being provided to third parties”. A Recomendação da CE exclui, assim, 

deste cálculo os custos comuns incorridos pelos operadores no âmbito das suas atividades, 

bem como qualquer outro tipo de incremento que permita a recuperação de custos não 

relacionados com o tráfego de terminação. A este respeito, a Recomendação da CE refere 

no seu Anexo: “The relevant incremental costs (i.e. avoidable costs) of the wholesale call 

termination service are the difference between the total long-run costs of an operator 

providing its full range of services and the total long-run costs of that operator not providing 

a wholesale call termination service to third parties”. 

Releva-se ainda que a Recomendação da CE considera que o modelo de cálculo dos 

custos deve permitir calcular os custos prospetivos incrementais de longo prazo de um 

operador que utilize a tecnologia mais eficiente disponível no horizonte temporal relevante, 

referindo: “The cost model should be based on efficient technologies available in the frame 

considered by the model”. 

Neste âmbito, o ICP-ANACOM lançou a presente consulta pública ao abrigo do art.º 8º da 

LCE no sentido de auscultar as diversas entidades quanto às opções metodológicas a 

serem incluídas no referido modelo de custeio. Adicionalmente, no decurso do prazo da 

consulta, o ICP-ANACOM promoveu a realização de uma sessão de esclarecimento, 

contando esta com a presença do consultor. 

Foram recebidos no prazo estabelecido contributos das seguintes entidades: 

 Cabovisão -Televisão por Cabo, S.A. e Onitelecom – Infocumunicações, S.A. 

(Cabovisão/Onitelecom); 

 DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

 PT PORTUGAL, que representa a resposta da PT Comunicações, S.A., e da TMN 

– Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. (PT) 

 Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone); 
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 ZON OPTIMUS S.G.P.S, em nome das suas participadas, ZON TV Cabo, Portugal, 

S.A. e OPTIMUS Comunicações, S.A. (ZON OPTIMUS). 

Apresenta-se de seguida uma síntese integradora dos contributos recebidos em sede de 

consulta pública (tendo em conta os comentários considerados confidenciais), a qual não 

dispensa a leitura, quer do respetivo documento de consulta pública, quer dos contributos 

recebidos (anexo III). 
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2. Contributos recebidos 

2.1. Considerações gerais 

2.1.1. Considerações sobre o desenvolvimento e implementação do modelo de 

custeio de terminação fixa 

No que respeita à presente consulta pública, a Cabovisão/Onitelecom considera que as 

opções metodológicas colocadas a consulta pública “não contribuirão para «proporcionar 

melhores condições concorrenciais nos mercados retalhistas a jusante entre operadores 

com quotas de mercado diferentes» sendo necessário inserir algumas alterações”. De 

acordo com entendimento da Cabovisão/Onitelecom, os operadores existentes no 

mercado, em particular os operadores com menos de 10% de tráfego originado, podem 

estar muito longe do nível de eficiência do operador hipotético, já que terão, certamente, 

custos muito diferentes dos operadores que têm quotas de tráfego fixo originado superiores 

a 30% pelo que, a impor-se uma alteração nos preços de terminação fixa devem os 

primeiros operadores beneficiar de uma diferenciação de preços face ao modelo 

(especialmente tendo em conta as escalas mínimas de eficiência consideradas no modelo). 

A Cabovisão/Onitelecom considera que o operador que será utilizado no modelo terá 

níveis de eficiência muito superiores aos níveis de eficiência que caracterizam os 

operadores existentes, especialmente aqueles que tenham quotas de mercado mais 

baixas, na medida em que:  

 Os operadores existentes têm uma história de desenvolvimento tecnológico e de 

investimento que não conduz, necessariamente, a redes com níveis de eficiência 

ideal. Mais concretamente, a evolução dos operadores para redes Core NGN e para 

redes NGA em fibra não estará necessariamente concluída, pelo que o mix 

tecnológico no terreno será significativo;  

 Aspetos regulatórios têm limitado a interligação de voz entre operadores à 

tecnologia TDM (ainda não foi regulada a interligação em IP), com orientação para 

uma hierarquia de comutação determinada pela arquitetura de rede do operador 
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histórico e pelas vicissitudes históricas que caraterizaram o desenvolvimento dessa 

rede;  

 Os circuitos de interligação representam um custo significativo para os operadores 

mais pequenos, já que impõem um custo mínimo de interligação, independente do 

tráfego cursado (i.e., por cada outro operador a que se interligue, o operador terá 

de suportar, pelo menos, o custo de um circuito E1, mesmo que o tráfego cursado 

seja reduzido). Isto impacta negativamente a sua eficiência face a operadores 

maiores, que mais facilmente diluem os custos dos circuitos dada a maior quota de 

tráfego que detêm;  

 Existem obrigações regulatórias impostas aos operadores de serviços de voz por 

exemplo, a nível de portabilidade, que não são refletidos no modelo mas que se 

traduzem em custos de investimento e custos operacionais não negligenciáveis 

para os operadores existentes;  

 As escalas mínimas eficientes consideradas no modelo apontam para taxas de 

penetração mínimas de 33%, podendo atingir os 100%. Estas taxas são irrealistas 

tendo em conta o desenvolvimento histórico do setor das comunicações eletrónicas 

em Portugal. A realidade é que, tomando em conta os dados do ICP-ANACOM do 

3º trimestre de 2013 relativos a quotas de tráfego de voz fixa em minutos, o Grupo 

PT tem uma quota de 52,9%, o Grupo ZON/OPTIMUS tem uma quota de 34,4% e 

todos os restantes operadores tem quotas muito inferiores a 10% (o terceiro 

operador é a Vodafone com uma quota de 6,6%). Ora, significa isto que, todos 

juntos, os operadores alternativos aos dois maiores operadores só atingem uma 

quota conjunta de 12,8% do total de tráfego de voz fixa em minutos. Por sua vez, 

isto implica que apenas os dois maiores operadores “cabem” dentro das escalas 

mínimas de eficiência consideradas no modelo;  

 O período de tempo considerado para atingir a escala mínima eficiente é 

completamente irrealista face à realidade histórica do Sector em Portugal.  

Face ao exposto, a Cabovisão/Onitelecom é da opinião que sem prejuízo de se tomar 

como modelo um operador eficiente para determinar os custos de terminação fixa, é 
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essencial assegurar que qualquer decisão que o ICP-ANACOM venha a tomar no sentido 

de impor preços de terminação fixa aos operadores terá de levar em conta que os 

operadores com quotas de mercado de tráfego de voz fixa em minutos abaixo dos 10% 

terão, pelas razões assinaladas, níveis de eficiência desfavoráveis face ao modelo.  

Assim sendo, a Cabovisão/Onitelecom considera que a aplicação homogénea de tarifas 

de terminação fixa a todos os operadores, sem uma discriminação positiva favorável aos 

operadores de menor dimensão, poderá colocar muitos desses operadores em situações 

de défice face aos seus reais custos na terminação de chamadas e, consequentemente, 

originar distorções adicionais das condições de concorrência existentes entre os diferentes 

operadores fixos no mercado. 

A Cabovisão/Onitelecom considera ainda que a evolução tecnológica e os 

desenvolvimentos regulatórios expectáveis implicarão investimentos significativos, alguns 

deles já em curso, que serão colocados em risco caso o ICP-ANACOM insista na imposição 

imediata de tarifas de terminação que não permitam um adequado retorno dos 

investimentos. 

Adicionalmente a Cabovisão/Onitelecom refere que as tarifas homogéneas funcionarão, 

assim, como desincentivadoras do investimento em desenvolvimento tecnológico dos 

operadores de menor dimensão e com níveis de eficiência diferentes, podendo, 

inclusivamente, levar à opção de abandono do mercado por vários operadores. Em última 

análise, considera que esta situação poderá levar a um reforço da tendência crescente que 

se assiste no mercado para a situação de duopólio, em que apenas os dois maiores 

operadores terão condições de competir eficientemente com as novas tarifas que vierem a 

ser impostas.  

Deste modo, a Cabovisão/Onitelecom é da opinião de que no sentido de evitar o cenário 

aqui apresentado, e sem prejuízo de não concordar com novas descidas das tarifas de 

terminação fixa, impõe-se a definição de um glide path aplicável aos operadores com 

quotas de mercado de tráfego de voz fixa em minutos inferiores a 10% por forma a conferir-

lhes uma transição suave para tarifas baseadas num modelo de custos de eficiência ideal, 
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de forma a que tais operadores possam evoluir para maiores níveis de eficiência, ao 

mesmo tempo que obtêm um retorno adequado dos investimentos realizados. 

A DECO por sua vez concorda com o modelo preconizado pelo ICP-ANACOM. No entanto 

elenca um conjunto de pontos que considera deverem ser verificados em benefício dos 

consumidores portugueses, os quais se apresentam de seguida: 

 O valor final resultante da aplicação da metodologia de custeio proposta deveria, 

em teoria, refletir a realidade dos operadores europeus mais eficientes. Entende 

por esse motivo desejável que os resultados obtidos sejam comparados com um 

benchmark europeu dos operadores mais eficientes; 

 O valor resultante deveria ser contrastado com o custo de terminação em vigor, não 

sendo possível uma subida do mesmo; 

 A descida no custo de terminação deveria ter reflexo, em teoria, na descida no preço 

de retalho, o que não é líquido que ocorra qualquer que seja a descida do custo de 

terminação; 

 Tendo em conta a realidade portuguesa de serviços oferecidos em bundles, com 

flat fees nas tarifas de voz fixa, a redução efetiva nas rates oferecidas aos 

consumidores passa por manter pressão sobre as tarifas de terminação de voz 

móvel; 

 Promover o acesso a redes de nova geração (NGN) em zonas de menor 

intensidade concorrencial. 

Por sua vez a PT considera que um dos aspetos essenciais a sublinhar prende-se com 

o facto de não ter sido disponibilizada, a par com os documentos da consulta, uma 

versão draft do modelo de custeio que a Analysys Mason está a ultimar. A PT entende 

que a ausência desta peça limita a capacidade dos interessados em entenderem 

cabalmente as reais implicações das opções metodológicas em consulta e que teria 

sido fundamental ter acesso, ainda que numa versão preliminar, a aspetos mais 

concretos do modelo de custeio que está a ser desenhado. 
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Segundo a PT, a realização do workshop que teve lugar no dia 13.12.2013 permitiu 

perceber que parte das questões colocadas e das dúvidas geradas pelos 

esclarecimentos prestados pela Analysys Mason derivavam do desconhecimento das 

empresas quanto ao funcionamento prático do modelo.  

Acrescenta a PT que a futura consulta do ICP-ANACOM sobre a implementação prática 

do modelo de custeio deverá incluir análises de sensibilidade às várias escolhas 

metodológicas efetuadas, de maneira a tornar o processo mais transparente e a 

aumentar a compreensão dos interessados quanto às implicações das várias escolhas.  

Sobre o enquadramento efetuado pelo ICP-ANACOM, a PT apresenta um comentário 

crítico relativamente à decisão da CE de levantar sérias dúvidas ao projeto de decisão 

adotado pelo ICP-ANACOM a 12.07.2013, o que constituiu, no seu entender, um uso 

desnecessário e desproporcionado dos poderes da CE nestes processos. Mais 

adequado, segundo a PT, teria sido se a CE se tivesse limitado a expressar as suas 

preocupações e a aconselhar o ICP-ANACOM a efetuar uma análise detalhada, em 

conjunto com os operadores, sobre as perspetivas e cenários para a interligação IP em 

Portugal, processo do qual resultaria, no tempo devido, um plano de desenvolvimento 

da interligação IP adaptado às necessidades e circunstâncias específicas dos 

operadores. 

A Vodafone afirma reiterar, na resposta a esta consulta pública, as suas reservas sobre 

as disposições da Recomendação relativa ao tratamento regulamentar das tarifas de 

terminação de chamadas em redes fixas e móveis na UE e sobre a sua implementação no 

contexto português. Considera que a implementação da Recomendação com base na 

interpretação do ICP-ANACOM contém diversos aspetos dignos de crítica, nomeadamente 

no que se refere à escolha específica do modelo de custeio a implementar, ou ao tipo de 

custos a serem considerados como relevantes para efeitos de determinação dos preços de 

terminação. Assim, e segundo a opinião da Vodafone, tais aspetos devem ser tidos em 

conta aquando da sua implementação, devendo merecer, por parte dos Estados-membros 

e dos respetivos órgãos reguladores uma ponderação cuidada e assente numa análise 

fundamentada dos impactos previstos no sector das comunicações eletrónicas e na 

atividade económica em geral. 
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Relativamente à presente consulta pública a Vodafone reitera um conjunto de 

preocupações, já manifestadas aquando da determinação dos preços das redes móveis, 

nomeadamente quanto: 

 Ao modelo de custeio a desenvolver: modelo bottom up LRIC “puro” em detrimento 

de um modelo “LRIC+”, sem a devida análise detalhada e fundamentada dos 

impactos de cada uma das abordagens no desenvolvimento do sector e da 

economia do país; 

 À aderência do operador hipotético à realidade portuguesa, tomando em devida 

ponderação a situação do mercado de comunicações eletrónicas, nomeadamente 

no que se refere à escala mínima eficiente, ao prazo de obtenção dessa mesma 

escala mínima eficiente e às arquiteturas tecnológicas a modular na rede de core e 

de transmissão; 

 À aplicação da depreciação económica dos ativos e ao cuidado ponderado da 

sensibilidade dos resultados do modelo aos pressupostos assumidos no cálculo 

das depreciações económicas. 

Pese embora a posição manifestada, a Vodafone considera não existirem razões objetivas 

nem circunstanciais específicas do mercado de terminação fixa que justifiquem uma 

abordagem distinta da que foi anteriormente aplicada na determinação dos preços de 

terminação das redes móveis, considerando, aliás, em consonância com o sentido da 

Recomendação seguida, que o tratamento dos dois mercados deverá respeitar os mesmos 

princípios e regras, de forma a assegurar o cumprimento do mais fundamental princípio de 

Igualdade. 

A Vodafone considera assim que a adoção de uma abordagem distinta da contida no 

documento ora sob consulta, nomeadamente nos pressupostos acima referidos, resultará 

automaticamente numa violação do princípio de igualdade, pelo que tal alteração só poderá 

ocorrer juntamente com a imediata revisão da metodologia do modelo da terminação 

móvel, assim se garantindo a articulação e coerência das considerações e justificações do 

ICP-ANACOM em ambas as decisões. Refere ainda que os restantes pressupostos, 

atendendo ao aqui explanado, não merecem observações de maior, concordando assim 
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com o sentido de decisão proposto pelo ICP-ANACOM, com exceção da modelização da 

cobertura do operador e da escala mínima por geotipo. 

A ZON OPTIMUS salienta que o ICP-ANACOM ao estabelecer os pressupostos para o 

operador hipotético, impondo um comportamento competitivo, não discriminatório e que 

procura alcançar eficiência económica, está a adotar uma via que regula o mercado de 

terminação em perfeita sintonia com os princípios da contestabilidade, reproduzindo para 

este mercado monopolista uma solução de equilíbrio equivalente à que seria alcançada se 

a disciplina concorrencial se pudesse desenrolar de modo livre e com pleno exercício de 

direitos de propriedade por parte de todos os intervenientes. Acrescenta ainda que com 

este artefacto, o regulador resolve um problema comum nos mercados de regulação ex-

ante e que resulta da assimetria de informação entre o regulador e a empresa regulada. 

Deste modo a abordagem sugerida pelo ICP-ANACOM para o modelo bottom-up parece 

ser mais capaz de determinar os reais custos incrementais de longo prazo associados ao 

serviço de terminação e, assim, minimizar as distorções nesse mercado. 

Prossegue a ZON OPTIMUS, referindo que não obstante a bondade económica da 

abordagem preconizada, existe um conjunto de procedimentos de natureza prática a que 

importa atender, na medida em que das escolhas adotadas resultam implicações não 

negligenciáveis para os custos e para a dinâmica concorrencial do mercado de 

comunicações eletrónicas fixas.  

Conforme explana na sua resposta, a ZON OPTIMUS considera que “É condição 

necessária para se alcançar a liberalização do mercado de comunicações eletrónicas fixas 

que a interconectividade entre redes seja assegurada sem restrições e de modo não 

discriminatório. Neste sentido, é importante garantir que o preço de terminação a que se 

chega com o modelo proposto atenda, também, às condições competitivas existentes no 

mercado de comunicações eletrónicas em Portugal e à distribuição dos operadores pelo 

território nacional, assegurando-se preços de terminação que não discriminem positiva ou 

negativamente operadores existentes, por força da sua dimensão apenas”.  

A ZON OPTIMUS releva ainda “a grande relevância para a transparência e abertura do 

presente processo de definição do modelo de custeio aplicado ao serviço de terminação 
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fixa, de ser dada a oportunidade aos operadores de se pronunciarem sobre a especificação 

das funções tecnológicas, a escolha dos cost drivers, a repartição entre custos fixos e 

variáveis, os critérios de alocação de custos comuns, entre outros aspetos que são cruciais 

para o resultado final do modelo”. 

2.1.2. Adequação do modelo de custeio LRIC “puro” 

Em termos gerais as respostas recebidas não evidenciam uma tendência clara quanto à 

preferência pela adoção de um modelo de custeio compatível com a abordagem sugerida 

no documento de consulta e com a Recomendação da CE, de 7 de Maio de 2009.  

A Cabovisão/Onitelecom afirma que reitera todos os comentários anteriormente tecidos, 

relativos ao desenvolvimento e implementação de um modelo de terminação fixa, “quer 

quanto à deliberação de 12.7.2013 (entretanto retirada pelo ICP-ANACOM), quer quanto à 

deliberação de 27.8.2013, seja no que respeita ao impacto daquelas decisões nos 

operadores de menor dimensão (em particular, sobre os operadores meramente fixos), seja 

no que respeita à necessidade de aguardar pelo desenvolvimento de um modelo de custeio 

que reflita os custos reais que os operadores têm atualmente com a prestação do serviço 

de terminação fixa, também por forma a evitar distorções adicionais da concorrência entre 

operadores fixos e, bem assim, entre operadores fixos e operadores móveis”. 

A DECO considera que não existindo argumentos que suportem outra visão, a opção 

elegida pelo ICP-ANACOM é aquela que melhor maximiza o excedente do consumidor. 

Releva que apesar não ter grandes objeções às propostas apresentadas pelo ICP-

ANACOM no documento de consulta, receia que possa acontecer no futuro com o modelo 

proposto, algo semelhante ao que aconteceu no sector energético, onde uma eventual 

queda no “consumo” possa provocar uma pressão para um aumento de preços. Considera 

que tal deve ser tido em conta no modelo para prevenir problemas futuros e eliminar a sua 

verificação. 

A este respeito, a PT reitera as suas considerações sobre esta matéria incluídas na 

resposta de 07.05.2013 à consulta pública do SPD sobre Mercado Grossista de 

Terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo, elencando um conjunto 
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de observações relativamente ao modelo de custeio LRIC “puro”, considerando em 

particular:  

a. A opção pela orientação dos preços grossistas de terminação de chamadas em 

redes fixas aos custos apurados através de um modelo LRIC “puro” carece de 

fundamentação adequada, em função do estádio de desenvolvimento do mercado 

do serviço telefónico fixo (STF) português e das características que este apresenta;  

b. O ICP-ANACOM refere ter conduzido uma análise da adequabilidade desta 

metodologia à realidade nacional mas tal terá ocorrido apenas no plano teórico e 

sem partir de uma análise atualizada do mercado retalhista do STF. Considera 

também que o ICP-ANACOM enquadra a sua decisão na teoria dos two-sided 

markets e nos efeitos de rede mediados pela tarifa, questões amplamente 

discutidas e estudadas no contexto do serviço telefónico móvel (STM) mas que não 

têm a mesma aplicabilidade relativamente ao mercado do STF em Portugal;  

c. Uma análise prévia e rigorosa ao mercado retalhista do STF teria revelado que este 

mercado é competitivo, não subsistindo significativas barreiras à entrada ou à 

expansão, e apresenta grande dinamismo tarifário, impulsionado também pelo 

fenómeno das ofertas em bundle de serviços que molda neste momento, e de forma 

cada vez mais expressiva, os mercados retalhistas;  

d. O facto dos tarifários flat rate sem diferenciação de preços para dentro e para fora 

da rede se terem tornado a norma, num contexto em que os preços grossistas de 

terminação de chamada estavam fixados a níveis mais de 4 vezes superiores aos 

atuais deve ser realçado; 

e. Este movimento só não ocorreu mais cedo e só não esbateu ainda mais as 

diferenças de preço on-net/off-net que subsistiam no STF porque o ICP-ANACOM 

não fez cumprir a regra de reciprocidade diferida estabelecida em 2004 na análise 

ao então mercado 9, e tardou em realizar a reanálise deste mercado e em 

estabelecer a simetria ao nível dos preços de terminação de chamadas;  

f. Desconhece que tenha sido efetuado pelo ICP-ANACOM algum estudo 

aprofundado das implicações e consequências da implementação deste modelo no 
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mercado nacional do STF, que demonstrem a adequação da opção por um LRIC 

“puro” ao contexto português;  

g. Sendo reconhecido que os custos não recuperados através do preço grossista de 

terminação de chamada terão de ser recuperados através de outros produtos, 

forçando as empresas a incorrer em subsidiação cruzada, caberá aos Reguladores 

a responsabilidade de demonstrar que o novo equilíbrio geral de preços resultante 

da opção pelo LRIC puro é mais eficiente do que o que resultaria caso os preços 

grossistas de terminação fossem definidos ao nível, por exemplo, do LRIC+;  

h. Regista positivamente o facto, referido no documento da Analysys Mason constante 

da consulta pública, de o modelo ir permitir calcular o custo grossista da terminação 

de chamada nas redes fixas não só na ótica preconizada pelo ICP-ANACOM de 

LRIC puro, mas também na ótica de LRAIC+, com recuperação dos custos comuns. 

A questão fundamental a que o ICP-ANACOM deverá, então, dar resposta é em 

que medida é que a diferença entre os resultados de uma metodologia e outra, no 

contexto concreto e atual do mercado português, é determinante para aumentar a 

eficiência e o bem-estar geral; 

i. Está convicta de que uma análise que tome em devida conta as características 

competitivas do mercado português, bem como a dimensão absoluta atual dos 

preços de terminação e a diferença expectável entre o LRIC+ e o LRIC puro, 

permitirá concluir que não é justificável a imposição de preços grossistas baseados 

no LRIC puro, forçando o reajuste de preços noutros serviços, e sem que tal 

constitua qualquer entrave ao mercado único. Assim, a PT acredita que, com tal 

análise, o ICP-ANACOM poderá munir-se dos fundamentos necessários para 

defender nesta matéria uma posição divergente da Recomendação da CE;  

j. O desfecho recente do caso alemão, com a BNetzA a levar até ao fim a sua decisão 

de definir preços com base num modelo LRIC+, apesar da oposição da CE, é a 

prova concreta de que uma Recomendação não é nenhum Regulamento e que a 

independência das ARN nestas matérias prevalece.  
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A Vodafone, como referido no ponto 2.1.1, vê com preocupação o desenvolvimento de um 

modelo de custeio bottom up LRIC “puro” em detrimento de um modelo “LRIC+”, sem uma 

análise detalhada e fundamentada dos impactos de cada uma das abordagens no 

desenvolvimento do sector e da economia do país. Refere ainda que estas preocupações 

já haviam sido manifestadas aquando do processo de desenvolvimento de um modelo de 

custeio similar para as terminações móveis. 

2.2. Operador 

2.2.1. Tipo de Operador 

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao tipo de operador, o ICP-ANACOM 

considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a Recomendação 

da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de chamadas de voz 

em redes fixas, deveria assentar na Opção 3 - Operador hipotético existente (ver 

capítulo 3.1.1 do documento de consulta). 

As respostas recebidas no âmbito da presente consulta evidenciaram uma preferência 

maioritária pela opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos 

comentários ou reservas específicos. Em particular, destaca-se a concordância da DECO, 

PT e da Vodafone. A ZON OPTIMUS propõe a modelização de um novo operador 

hipotético em substituição da abordagem para um operador hipotético existente. 

A este respeito a DECO concordou com a opção acima sugerida, considerando que tal 

permite deixar de fora as ineficiências existentes nas atuais empresas, mas que inclui o 

facto de as empresas já estarem em funcionamento há diversos anos. 

Relativamente à opção preconizada pelo ICP-ANACOM, a PT considera que a preferência 

por um “operador hipotético existente” em detrimento de um “novo operador hipotético”, 

parece, à partida — e reservando-se a uma opinião mais concreta para quando o modelo 

de custeio for apresentado na sua totalidade — a mais apropriada. Adicionalmente, refere 

não ser razoável modelar o alcance da escala mínima eficiente no ano de início de 

atividade, tendo obrigatoriamente de existir um horizonte temporal razoável para que tal se 
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verifique, e que no entendimento da PT não será de 4 anos como preconizado pelo ICP-

ANACOM.  

Acrescenta ainda a PT que a opção tomada quanto ao tipo de operador tem que ser 

consequente e consistente com as diversas variáveis de construção do modelo, passando, 

por exemplo, pela cobertura modelada, pela obtenção da escala mínima eficiente, pela 

quota de mercado relevante e perfil de tráfego, em termos de volume e de composição. 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que a opção pelo operador hipotético existente é mais 

adequada e com maior aderência à realidade do que as opções baseadas em operadores 

existentes, apresentando no entanto algumas limitações, designadamente: 

 Sensibilidade à data de roll-out da rede e início de atividade comercial; 

 Consideração, por efeito da evolução tecnológica, de ativos redundantes; 

 Inclusão de depreciações económicas, o que implica que o resultado estará 

completamente dependente da utilização anterior a 2013. 

Com efeito, a ZON OPTIMUS considera que estas limitações são ultrapassadas através 

da opção por um novo operador hipotético, uma vez que é a opção que melhor permite 

internalizar a escolha da(s) tecnologia(s) mais eficiente(s) no horizonte temporal 

considerado no modelo. Segundo a ZON OPTIMUS, trata-se da opção que: (1) melhor 

internaliza os princípios da contestabilidade; (2) afasta os potenciais problemas 

decorrentes dos efeitos resultantes da depreciação económica; (3) não incorpora 

potenciais ineficiências decorrentes da adoção de tecnologias anteriores à data de 

referência da modelização. 

Face ao exposto a ZON OPTIMUS recomenda ao regulador a alteração da proposta 

apresentada no âmbito da consulta pública para a de um novo operador hipotético. 
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2.2.2. Cobertura da rede do operador a modelar 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à cobertura da rede do operador a 

modelar, o ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista 

a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de 

terminação de chamadas de voz em redes fixas, deveria assentar numa cobertura de 

âmbito nacional (ver capítulo 3.1.2 do documento de consulta).  

Os contributos expressos relativamente a este princípio são favoráveis em termos gerais à 

opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários ou 

reservas específicos. 

A PT concorda com o ICP-ANACOM em que, para efeitos do modelo de custeio de 

terminação fixa a desenvolver, a cobertura do operador hipotético existente a modelar 

deverá ter âmbito nacional. No entanto, considera que é essencial que a obtenção desta 

cobertura seja devidamente fundamentada, detalhada e modelada, contemplando um 

período temporal razoável para a realização dos investimentos quer na cobertura da rede 

core, quer na cobertura da rede de acesso, compatível com o operador que se pretende 

modelar. 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que a opção por repartir o país em zonas geográficas, de 

modo a representar a intensidade da procura local e a intensidade concorrencial 

correspondente é uma medida que vale pelo facto de permitir levar em linha de conta a 

existência de custos distintos em áreas geográficas distintas. A opção por tratar Porto e 

Lisboa de modo distinto e, simultaneamente, separar o litoral do interior é uma opção que 

permite retratar diferentes dinâmicas regionais que, por se refletirem na estrutura de 

custos, devem ser perseguidas e incorporadas no modelo do operador hipotético eficiente. 

Haverá, assim, custos distintos em áreas distintas, fruto de níveis de atividade 

diferenciados e, naturalmente, de melhores aproveitamentos da capacidade instalada. 
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A ZON OPTIMUS refere ainda que a opção por um operador hipotético com cobertura 

nacional é justificável, atendendo à dinâmica dos principais operadores de comunicações 

eletrónicas fixas em Portugal. Segundo a sua visão, os operadores recorrendo a 

infraestrutura de rede própria ou acedendo através da ORALL podem oferecer propostas 

que se estendem a todo o território nacional. E, nesse sentido, a criação de um operador 

hipotético de alcance nacional é justificável, conquanto se assuma que existem níveis de 

contestabilidade distintos entre as várias regiões — vertidos em quotas de mercado 

distintas — já que, na prática, o mercado não se apresenta completamente livre de entraves 

à concorrência e existem barreiras à entrada. Concretamente, em determinados mercados, 

a presença do incumbente é dominante e tal tem implicações nos custos de produção que 

o modelo deve refletir. 

2.2.3. Escala mínima eficiente 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à escala mínima eficiente, o ICP-

ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria assentar na Opção 2 - quota de mercado 1/n6 

por geotipo7, onde na definição do valor de “n” se tem em conta a diversidade de 

operadores e redes a atuar em cada um dos geotipos. Nesse sentido será considerada 

a seguinte quota de mercado para cada um dos geotipos considerados: 

 Uma quota de mercado 33% (n=3) para a Grande Lisboa e o Grande do Porto; 

                                                           

6 n=1 → quota de mercado (QM) =100%; n=2 → QM =50%; n=3 → QM =33,3%. 

7 A utilização de geotipos permite que cada região (concelho), com características semelhantes, seja 
categorizada como parte de um geotipo. Tal permite considerar diferentes graus de carga da rede e de 
concorrência de acordo com os diferentes geotipos modelados. Por exemplo, em Lisboa e Porto o tráfego e o 
número de assinantes por central é muito maior do que em áreas rurais, pelo que o número médio de DSLAM 
e OLTs por nó é maior neste tipo de geotipo do que em outros geotipos. Para o modelo em causa, a 
classificação dos concelhos, ou seja, os geotipos a definir no modelo, será baseada nos seguintes critérios: 
Geotipo 1:Grande Lisboa e Porto; Geotipo 2: Concelhos com uma ou mais rede fixa e um ou mais operador de 
cabo; Geotipo 3: Concelhos com um ou mias operador fixo e sem operador de cabo; Geotipo 4: Concelhos 
localizados nas Ilhas. 
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 No território de Portugal continental, onde as redes de cabo estão presentes, uma 

quota de mercado de 50%; 

 Nas restantes zonas de Portugal continental, onde as redes de cabo não estão 

presentes, uma quota de mercado de 100% (n=1) em 2013, com esta a diminuir 

a longo prazo até aos 50 % (n=2).  

 Nas regiões autónomas, uma quota de mercado de 50% (n=2). 

A maioria dos contributos expressos relativamente a este princípio é favorável em termos 

gerais à opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários 

ou reservas específicos. Destaca-se a concordância da ZON OPTIMUS, enquanto a 

Vodafone considera que o geotipo para a Grande Lisboa e o Grande do Porto carece de 

fundamentação. A PT considera que de entre as opções sugeridas esta é a preferível caso 

o ICP-ANACOM mantenha a posição de se cingir ao quadro de análise mais restrito. A 

Cabovisão/Onitelecom considera que os valores da escala mínima apresentados são 

irrealistas.  

A Cabovisão/Onitelecom, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1, 

considera que os valores da escala mínima apresentados pelo ICP-ANACOM são 

irrealistas tendo em conta o desenvolvimento histórico do setor das comunicações 

eletrónicas em Portugal, uma vez que todos juntos, os operadores alternativos aos dois 

maiores operadores só atingem uma quota conjunta de 12,8% do total de tráfego de voz 

fixa em minutos. Por sua vez, isto implica que apenas os dois maiores operadores “cabem” 

dentro das escalas mínimas de eficiência consideradas no modelo. 

No entender da PT, a definição da escala mínima eficiente de um operador pressupõe a 

realização de uma análise profunda da estrutura de custos e posicionamento dos 

operadores existentes nesse mercado, evidenciando as diversas estratégias de negócio e 

economias de escala obtidas, sendo que no entender da PT tal análise detalhada não foi 

efetuada, com prejuízo para a adequação do modelo a desenvolver às características do 

mercado nacional. Face à proposta colocada a consulta, considera que repartição 

equitativa do mercado pelos vários operadores não é necessariamente um requisito nem 

para a eficiência, nem para o funcionamento competitivo do mercado. 
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Segundo a PT, caso o ICP-ANACOM mantenha a posição de se cingir ao quadro de análise 

mais restrito definido na consulta, de entre as opções sugeridas, é preferível de facto a 

abordagem proposta (Opção 2), havendo, no entanto, que compatibilizar tal definição com 

as restantes opções metodológicas tomadas quanto ao “Operador” a considerar, 

nomeadamente no que diz respeito à quota de mercado proposta para o geotipo 3. 

Considera que nunca será possível a obtenção de uma quota de 100%, dado que por 

definição já existirá nesse mercado um operador incumbente que disponibiliza a rede de 

acesso. 

Adicionalmente, quanto à definição das quotas de mercado, a PT entende que estas devem 

refletir o número de operadores presentes em cada geotipo e não apenas o número de 

redes, uma vez que deve ser pressuposto no modelo o recurso, por parte de alguns 

operadores, às ofertas de wholesale existentes, em complemento à construção de rede 

própria. 

A Vodafone considera que a definição do geotipo “Grande Lisboa e Grande Porto” carece 

de fundamentação por ser demasiado genérica para avaliar a adequabilidade de uma quota 

de mercado de 33% como a quota de mercado para a implementação da escala mínima 

eficiente. É da opinião de que os referidos círculos geográficos encerram em si realidades 

objetivamente díspares a vários níveis e, nomeadamente, ao nível da contestabilidade do 

mercado. 

Assim, a Vodafone considera que a granularidade da delimitação geográfica das regiões 

Grande Lisboa e Grande Porto deverá ser revista e adequada a uma análise em maior 

detalhe, considerando-se as análises ao nível do município ou ao nível de freguesias como 

as mais adequadas para determinar quais as quotas de mercado necessárias para a 

obtenção de uma escala eficiente. 

Segundo a Vodafone, caso assim não se entenda, deverá então a decisão sob análise 

conter uma fundamentação mais detalhada e rigorosa sobre a matéria e determinar a 

correção do tratamento idêntico para áreas substancialmente diferentes no que ao 

mercado geográfico das comunicações eletrónicas se refere, sob pena de invalidade (lato 
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senso) da referida decisão por violação do Princípio de Igualdade ou do Princípio da 

fundamentação dos atos administrativos. 

A ZON OPTIMUS, ressalvando a sua opção por um novo operador hipotético, considera 

que atendendo à opção do ICP-ANACOM por um operador hipotético existente, os 

princípios associados a escala mínima eficiente determinados, baseados no rácio 1/n, são 

coerentes com o tipo de operador proposto e encontram-se alinhadas com a maioria das 

modelizações efetuadas nos restantes países da União Europeia. 

2.2.4. Obtenção da escala mínima eficiente 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à obtenção da escala mínima 

eficiente, o ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista 

a adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de 

terminação de chamadas de voz em redes fixas, deveria corresponder a um prazo de 

cerca de 4 anos, ao longo do qual a quota de mercado do operador aumenta 

progressivamente até que a escala mínima eficiente fosse atingida (ver capítulo 3.1.4 

do documento de consulta).  

As respostas recebidas no âmbito da presente consulta evidenciaram uma preferência 

maioritária pela opção prevista no documento de consulta sem prejuízo de diversos 

comentários ou reservas específicos. Destaca-se a posição da PT que considera que um 

prazo de cerca de 4 anos parece ser, à partida, demasiado curto. A 

Cabovisão/Onitelecom considera que o período de tempo considerado para atingir a 

escala mínima eficiente é completamente irrealista. 

A Cabovisão/Onitelecom, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1, 

considera que o período de tempo considerado para atingir a escala mínima eficiente é 

completamente irrealista face à realidade histórica do Sector em Portugal.  

A DECO concorda com a opção apresentada relativamente a obtenção da escala mínima 

eficiente, embora considere que o horizonte temporal para a atingir possa ser algo curto.  
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A PT refere que deve ser dada atenção ao facto de que qualquer dos operadores 

atualmente presentes no mercado teve que proceder à construção da sua rede de acesso 

antes de prestar serviços de voz, nomeadamente o serviço de terminação de chamadas 

na rede fixa, tendo os timings associados à construção desta rede de acesso sido, 

certamente, muito superiores aos quatro (4) anos previstos na proposta do ICP-ANACOM 

para obtenção da escala mínima eficiente.  

Segundo a PT o parâmetro da “obtenção da escala mínima eficiente” deve levar em 

consideração o período necessário para que o tipo de operador definido alcance a 

cobertura nacional, não só com a rede core mas também com a rede de acesso. Considera 

que em conjunto com outros pressupostos, a opção referente à obtenção da escala mínima 

eficiente, apresentada na consulta pública, poderá estar a subestimar os custos incorridos 

por um operador hipotético eficiente e existente, i.e., um operador que tem por base 

“características semelhantes, ou derivadas, dos operadores reais existentes no mercado, 

exceto nos aspetos hipotéticos específicos, que são ajustados (por exemplo, a data de 

entrada).” 

A PT refere ainda que sendo de esperar que a obtenção da escala mínima eficiente para 

os operadores existentes no mercado seja alcançada num horizonte temporal mais 

alargado, os “cost of overhang” serão, com certeza, também superiores, resultando em 

custos médios de longo prazo superiores para os operadores existentes face aos dos 

novos operadores.  

Relativamente ao período necessário para a obtenção da escala mínima eficiente, a PT 

considera que um prazo de cerca de 4 anos parece ser, à partida, demasiado curto. A PT 

é da opinião de que não tendo conhecimento das especificidades do modelo que se 

encontra a ser desenvolvido, o período para a obtenção da escala mínima eficiente a 

aplicar aos operadores hipotéticos existentes parece ser, à partida, demasiado curto, não 

permitindo a recuperação da totalidade dos custos, pelo que carece de devida explicitação 

e fundamentação. 
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A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS, ressalvando a sua opção por um novo operador hipotético, considera 

que atendendo à opção do ICP-ANACOM por um operador hipotético existente, o horizonte 

temporal considerado é coerente com o tipo de operador proposto e encontra-se alinhado 

com a maioria das modelizações efetuadas nos restantes países da União Europeia. 

 

  



 

 

Relatório da consulta pública sobre o desenvolvimento e implementação de um modelo de custeio de 

terminação fixa – definição dos conceitos e abordagem metodológica. 

24 

 

2.3. Tecnologia 

2.3.1. Desenho da rede 

2.3.1.1. Rede de acesso a modelar 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à rede de acesso a modelar, o ICP-

ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria ser baseada em tecnologia de cobre e fibra, 

sendo considerada a migração das redes de cobre para redes de nova geração em 

consonância com as atuais expectativas de evolução a médio e longo prazo (ver 

capítulo 3.2.1.1 do documento de consulta).  

A maioria dos contributos expressos relativamente a este princípio é favorável em termos 

gerais à opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários 

ou reservas específicos. 

A PT concorda que numa abordagem tradicional, separando redes fixas e móveis, o 

primeiro ponto de concentração/agregação de tráfego seja baseado sobretudo em 

tecnologia de cobre e fibra, sendo considerada a migração das redes de cobre para redes 

de nova geração, tal como foi considerado pelo ICP-ANACOM. Adicionalmente, este 

operador refere que uma vez que o modelo pretende retratar o longo prazo e a evolução 

das redes num período de tempo de várias décadas, este deveria incluir a existência de 

um operador hipotético com uma estratégia convergente fixo-móvel, através da qual as 

tecnologias de acesso rádio móvel seriam igualmente consideradas na determinação das 

FTR, situação que em 2009 era já uma realidade no nosso país 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 
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A ZON OPTIMUS concorda com o princípio enunciado pelo ICP-ANACOM, e respetiva 

fundamentação. 

2.3.1.2. Rede Core a modelar 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à rede de comutação a modelar, o 

ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria assentar numa arquitetura de rede core 

baseada em IP BAP8 NGN, garantindo-se simultaneamente a interligação por Time 

Division Multiplexing (TDM) e Internet Protocol (IP) com outras redes. (ver capítulo 

3.2.1.2 do documento de consulta).  

Em termos gerais as respostas recebidas não evidenciam uma tendência clara quanto à 

proposta apresentada pelo ICP-ANACOM relativamente à rede de comutação a modelar a 

considerar. Destaca-se a posição da ZON OPTIMUS que não concorda que o modelo 

incorpore a interligação por TDM.  

Quanto à rede core a modelar, a PT concorda com a abordagem sugerida pelo ICP-

ANACOM em não considerar a rede PSTN/ISDN para o operador hipotético, tendo em 

conta o pressuposto de que a entrada do mesmo ocorre em 2009. Concorda também que 

a modelização da rede core considere uma arquitetura IP BAP (Broadband Access Point) 

NGN, garantindo-se simultaneamente a interligação por TDM (Time Division Multiplexing) 

e IP (Internet Protocol) com outras redes. 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, concorda genericamente com o 

sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

                                                           
8 Broadband Access Point 
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A ZON OPTIMUS considera que a rede core deverá ser completamente baseada em IP 

NGN, não devendo ser considera a interligação em TDM. Segundo este operador, a razão 

para tal, prende-se, entre outros aspetos, com o facto de que: 

 A rede NGN a ser desenvolvida seria completamente baseada em IP, se não 

existissem condicionamentos regulatórios, ou condicionamentos nos acordos de 

interligação com outros operadores que obrigassem à interligação em TDM; 

 Todas as ligações aos nós de acessos propostos, num operador hipotético 

existente, seriam em IP; 

 A grande maioria dos operadores existentes já utiliza interligações em IP com 

operadores internacionais por razões de eficiência, e utilizam IP nas ligações do 

core e ligações a nós de acesso; 

 A migração de interligações nacionais para IP pode ser efetuada num curto período 

de tempo, após remoção das condicionantes regulatórias existentes no 

enquadramento atual; 

 Não se devem considerar investimentos em tecnologias obsoletas, com custos de 

manutenção elevados, que não se coadunam com a eficiência que se espera de 

um novo operador hipotético ou de um operador hipotético existente. 

Com base no acima exposto a ZON OPTIMUS propõe a revisão da proposta colocada a 

consulta, relativa à rede Core, para que esta vá ao encontro da Recomendação, ou seja, 

deverá ser modelada uma arquitetura de rede core baseada em IP BAP NGN, garantindo 

a interligação por Internet Protocol (IP) com outras redes. 

2.3.1.3. Rede de transmissão a modelar 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à rede de transmissão a modelar, o 

ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria assentar numa rede de transmissão IP/MPLS 

sobre Ethernet9 considerando também IP/MPLS sobre SDH dado que é uma tecnologia 

                                                           
9 Tipo de rede local (LAN). Também designa o tipo de cabo e o modo de acesso. 
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ainda em utilização pelos operadores presentes no mercado português (ver capítulo 

3.2.1.3 do documento de consulta). 

A maioria dos contributos expressos relativamente a este princípio é favorável em termos 

gerais à opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários 

ou reservas específicos. Destaca-se a posição da ZON OPTIMUS que não concorda com 

a inclusão de SDH na modelização da rede de transmissão.  

A PT considera que a rede de transmissão a modelar, e admitindo a entrada do operador 

em 2009, a mesma deverá considerar as tecnologias IP/MPLS sobre Ethernet (FO/WDM) 

e IP/MPLS sobre SDH, indo ao encontro da proposta do ICP-ANACOM.  

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, concorda genericamente com o 

sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que o modelo a desenvolver deverá refletir as opções que um 

operador hipotético adotaria tendo em vista uma rede baseada em tecnologia atual e 

eficiente, pelo que não concorda com a inclusão de SDH na modelização da rede de 

transmissão. Tal entendimento aplica-se quer a um novo operador hipotético, quer a um 

operador hipotético existente, com início da atividade em 2009. 

A ZON OPTIMUS acrescenta ainda que um novo operador em 2009, num processo de 

decisão suportado num racional de eficiência, optaria exclusivamente por IP/MPLS sobre 

Ethernet, devido ao significativo diferencial de custos, superior flexibilidade e carácter 

future proof, ambos favoráveis à tecnologia IP/MPLS. A opção por SDH implicaria que esta 

tecnologia teria de ser alterada antes do término do seu período de vida normal. 

2.3.2. Demarcação das camadas da rede 

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao ponto de demarcação entre os 

custos relacionados com o tráfego e os custos relacionados com o acesso, o ICP-

ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 
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chamadas de voz em redes fixas, deveria coincidir com o primeiro ponto de concentração 

do tráfego (ver capítulo 3.2.2 do documento de consulta).  

Os contributos expressos relativamente a este princípio são favoráveis em termos gerais à 

opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários ou 

reservas específicos. 

A PT, face aos dados disponibilizados no âmbito da Consulta Pública concorda com a 

proposta do ICP-ANACOM de que o ponto de demarcação entre os custos associados ao 

tráfego e os não associados ao tráfego seja tipicamente o primeiro ponto de concentração 

do tráfego. 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS concorda com a demarcação proposta, considerando que a mesma 

encontra-se alinhada com supramencionada Recomendação da Comissão Europeia. 

2.3.3. Desenho dos nós da rede 

Os contributos expressos relativamente a este princípio são favoráveis em termos gerais à 

opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários ou 

reservas específicos.  

A PT, tendo em conta as opções metodológicas expressas no documento de consulta, 

considera que, conceptualmente, a abordagem mais razoável é a proposta pelo ICP-

ANACOM, de considerar uma estrutura de nós de rede baseada na metodologia scorched 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à metodologia de topologia de rede, 

o ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar 

a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria assentar na Opção 3 – Metodologia 

“scorched node” modificada (ver capítulo 3.2.3 do documento de consulta). 
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node modificada. No entanto, a PT é da opinião de que em termos práticos, a validação 

desta proposta terá de ser efetuada na futura consulta sobre a implementação do modelo 

LRIC, quando os diversos detalhes do modelo forem disponibilizados. 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que a metodologia modified scorched node, afigura-se como 

a melhor aproximação possível ao desenho de uma arquitetura eficiente, tendo como base 

as diferentes limitações associadas ao desenvolvimento de uma arquitetura de rede. 

Não obstante os pareceres favoráveis acima referidos, a DECO salienta que não é possível 

retirar conclusões sobre o impacto da diferença entre a opção metodológica escolhida 

Opção 3 – Metodologia “scorched node” modificada  versus a Opção 4 – Metodologia 

“scorched earth” que é identificada como sendo aquela que teoricamente teria maior 

eficiência. 

2.4. Serviços disponibilizados 

2.4.1. Serviços a modelar  

No âmbito da presente consulta, no que respeita aos serviços modelados, o ICP-

ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria compreender, necessariamente, todos os 

serviços atualmente disponibilizados pelos operadores fixos designados com PMS (ver 

capítulo 3.3.1 do documento de consulta). 

Os contributos expressos relativamente a este princípio são favoráveis em termos gerais à 

opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários ou 

reservas específicos. 

A DECO concorda com a opção proposta. 
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A PT no que respeita aos serviços modelados não encontra razões relevantes para 

questionar a abordagem do ICP-ANACOM em considerar estes serviços. No entanto, para 

efeitos da futura consulta sobre a implementação prática do modelo, considera que para 

além da definição dos serviços a incorporar no modelo de custeio é de extrema importância 

a definição dos drivers ou métodos a utilizar na repartição dos respetivos custos.  

A este propósito, a PT refere que o conjunto dos serviços constantes na listagem expressa 

no documento da Analysys Mason não é mensurado através de uma mesma unidade, pelo 

que será necessário efetuar a conversão das diferentes unidades numa medida comum, 

que traduza comparativamente a utilização dos diversos recursos por cada um dos 

serviços. Só desta forma será possível a aplicação de um driver de custos pelos diversos 

serviços disponibilizados.  

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS não tem comentários a acrescentar no que se refere à lista de serviços, 

dado que considera que esta é exaustiva, incorporando todos os serviços relevantes neste 

âmbito, para os quais existe informação objetiva e atualizada de mercado. Relativamente 

ao modelo a desenvolver entende que é fundamental que na consulta a realizar sobre o 

modelo, a informação sobre a evolução do peso destes serviços na intensidade de 

utilização da rede seja transparente, dada a sensibilidade dos resultados do modelo aos 

diferentes indicadores de utilização, permitindo assim uma análise crítica detalhada e 

fundamentada aos resultados do modelo. 

2.4.2. Perfil de Tráfego da rede do operador a modelar 

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao volume de tráfego, o  

ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria assumir um tráfego global e, 



 

 

Relatório da consulta pública sobre o desenvolvimento e implementação de um modelo de custeio de 

terminação fixa – definição dos conceitos e abordagem metodológica. 

31 

 

consequentemente, o tráfego do operador hipotético, que fossem estimados tendo em 

consideração os atuais volumes médios e perfis de tráfego. 

 Para o efeito, propôs a utilização das seguintes estimativas de tráfego para o período a 

partir de 2012, considerando para o efeito clientes subscritores de NGA e de DSL. Após 

2025 assume-se que o consumo de tráfego estabiliza.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tráfego de 
voz por 

subscritor 
(milhares de 

minutos/subs) 

2,00 1,98 1,95 1,93 1,91 1,89 1,87 

Canais fixos 
de voz 

4.557.974 4.539.044 4.522.894 4.504.972 4.490.721 4.478.884 4.444.115 

Tráfego total 
de originação 
(milhares de 

minutos) 

9.136.707 8.976.848 8.831.263 8.690.376 8.564.131 8.449.419 8.298.299 

Tráfego de 
terminação 
grossista 

(milhares de 
minutos) 

5.373.215 6.154.270 6.180.892 6.201.530 6.264.108 6.284.346 6.283.267 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Consumo por 
subscritor de 
banda larga 

DSL (GB/subs) 

302,5 361,5 424,5 491,8 563,8 640,8 723,1 

Consumo de 
subscritor de 
banda larga 
NGA (GB/ 

subs.) 

559,6 668,7 785,3 909,9 1.043,1 1.185,5 1.337,7 

Número de 
subscritores de 

banda larga 
DSL 

1.309.393 1.256.451 1.255.141 1.251.407 1.246.025 1.240.108 1.230.415 

Número de 
subscritores de 

banda larga 
NGA 

1.007.489 1.195.214 1.315.954 1.433.022 1.546.159 1.655.781 1.756.458 

Tráfego total 
de banda larga 

fixa (TB) 
937.447 1.224.034 1.529.477 1.874.418 2.261.113 2.692.975 3.163.402 
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A maioria dos contributos recebidos, embora não discordando dos valores propostos pelo 

ICP-ANACOM, revela algumas preocupações quanto às estimativas a utilizar no modelo. 

Destaca-se a posição da ZON OPTIMUS e da PT. A ZON OPTIMUS considera que os 

atuais volumes médios e perfis de tráfego devem ser corretamente identificados e 

discutidos, devendo ser apresentados e devidamente suportados cenários alternativos de 

evolução de tráfego, com as respetivas análises de sensibilidade e impacto no custo de 

terminação. A PT considera que a utilização de um perfil igual à média do mercado para 

um operador hipotético a modelar é uma abordagem razoável, mas que é imprescindível 

ter conhecimento da evolução até ao fim do período temporal, considerado no modelo, da 

totalidade dos serviços que irão ser modelados, bem como dos pressupostos e 

fundamentos considerados nas projeções efetuadas. 

A PT considera que o perfil de tráfego a incorporar no modelo de custeio de terminação 

fixa tem uma importância significativa, na medida que em muitas situações contribuirá para 

a definição de drivers de alocação de custos entre os diversos serviços. Nesse sentido, a 

utilização de um perfil igual à média do mercado para um operador hipotético a modelar é, 

no entender da PT, uma abordagem razoável.  

De modo a que seja possível realizar uma avaliação mais informada da proposta do ICP-

ANACOM, a PT considera imprescindível ter conhecimento da evolução até ao fim do 

período temporal considerado no modelo da totalidade dos serviços que irão ser 

modelados, bem como dos pressupostos e fundamentos considerados nas projeções 

efetuadas. 

Segundo a PT, as ofertas all-net que têm vindo a ser praticadas pelos operadores de rede 

fixa e de rede móvel têm vindo a alterar substancialmente os perfis de tráfego de 

terminação grossista nas redes dos outros operadores, assistindo-se, em particular, a um 

aumento do tráfego terminado nas redes fixas com origem nas redes móveis nacionais, 

mas cuja taxa de crescimento tendo vindo a diminuir. 

[Inicio de Informação Confidencial - IIC]        
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[Fim de Informação Confidencial - FIC]  

A PT considera que relativamente ao ano de 2012, existem algumas discrepâncias entre a 

informação apresentada no documento em consulta e a informação constante nas 

estatísticas de STF publicadas sítio do ICP-ANACOM na Internet, nomeadamente no que 

respeita aos canais fixos de voz e ao tráfego total originado. 

 [IIC]            

            

            

[FIC] 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que numa rede de nova geração, que permite transportar nas 

mesmas plataformas o tráfego dos serviços de voz e dados, as economias de escala são 

partilhadas por todos os serviços e consequentemente influenciam o custo de terminação 

da voz que se pretende estimar. Nesse sentido, refere que para efeitos de modelação, os 

atuais volumes médios e perfis de tráfego devem ser corretamente identificados e a 

evolução das estimativas de tráfego é essencial para garantir que a rede é corretamente 

dimensionada para suportar o volume de tráfego ao longo da rede. Como resultado, tendo 

em consideração os vários fatores mencionados e o grau de incerteza das perspetivas de 

evolução do volume de tráfego dos diversos serviços considerados no modelo, a ZON 

OPTIMUS considera que: 

 Deverão ser apresentados e devidamente suportados cenários alternativos de 

evolução de tráfego, com as respetivas análises de sensibilidade e impacto no custo 

de terminação; 

 Conforme indicado na presente consulta, a evolução de tráfego dos serviços a 

considerar no modelo deverão ser obrigatoriamente objeto de discussão aquando 
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da respetiva consulta publica subordinada ao modelo que entretanto for 

desenvolvido. 

A ZON OPTIMUS concorda com o princípio de que o tráfego do operador hipotético, a 

considerar no modelo, deverá ser estimado com base nas quotas definidas para o operador 

eficiente, aplicadas à evolução dos volumes globais do mercado estimados. Relativamente 

aos valores estimados para o tráfego nos anos 2012 a 2018, os mesmos refletem uma 

evolução que se encontra próxima das diferentes projeções disponíveis para os serviços 

em causa pelo que a ZON OPTIMUS concorda com os mesmos. 

Por fim a ZON OPTIMUS apela para que na próxima consulta subordinada ao modelo seja 

publicado não só as evoluções esperadas para todos os serviços modelizados, como 

também as fórmulas de cálculo e dos valores que estiveram na base dos cálculos 

efetuados. Considera que será importante esclarecer os critérios para classificação de 

clientes de NGA e ADSL, uma vez que os valores apresentados não encontram aderência 

nas estatísticas trimestrais publicadas pelo ICP-ANACOM. 
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2.4.3. Custos retalhistas e grossistas  

No âmbito da presente consulta, no que respeita aos custos retalhistas e grossistas, 

o ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar 

a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria necessariamente excluir os custos suportados 

com atividades retalhistas da formação dos custos de terminação fixa (ver capítulo 3.3.3 

do documento de consulta). 

Os contributos expressos relativamente a este princípio são favoráveis em termos gerais à 

opção prevista no documento de consulta, sem prejuízo de diversos comentários ou 

reservas específicos. 

A PT concorda com o princípio conceptual de que os custos suportados pelas atividades 

retalhistas deverão ser excluídos da formação dos custos da terminação fixa. 

Concordando a PT com este princípio, considera que há que definir, com todo o rigor, quais 

os custos que devem ser considerados na terminação fixa. Segundo este operador, 

existem diversos custos que podem parecer, à primeira vista, desligados do serviço de 

terminação fixa ou estar apenas associados às atividades retalhistas, mas que, na verdade, 

estão relacionados com este serviço, pelo que devem ser considerados no modelo de 

custeio em desenvolvimento. Tal é o caso, por exemplo, dos sistemas de monitorização e 

controlo de tráfego, plataformas de extração, tratamento e contabilização de CDR’s ou das 

taxas do ICP-ANACOM devidas pelos proveitos relevantes associados ao serviço de 

terminação fixa.  

A PT apela que, para efeitos da futura consulta sobre a implementação prática do modelo, 

o ICP-ANACOM deverá definir, com o necessário detalhe, quais as atividades ou os custos 

que irá considerar na atividade de terminação fixa, assim como os respetivos drivers de 

alocação. 



 

 

Relatório da consulta pública sobre o desenvolvimento e implementação de um modelo de custeio de 

terminação fixa – definição dos conceitos e abordagem metodológica. 

36 

 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS concorda com a opção do ICP-ANACOM, que é coerente com a opção 

tomada pelo regulador no âmbito do incremento relevante. 

2.5. Implementação 

2.5.1. Incremento relevante  

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao incremento relevante, o ICP-

ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria considerar o incremento relevante referido na 

Recomendação da CE, ou seja, apurando os custos evitáveis do serviço grossista de 

terminação fixa de chamadas. Desta forma, apenas devem ser considerados os custos 

sensíveis ao tráfego de terminação expurgando-se do seu cálculo quaisquer custos não 

sensíveis ao tráfego de terminação (ver capítulo 3.4.1 do documento de consulta). 

Em termos gerais as respostas recebidas não evidenciam uma tendência clara quanto à 

proposta apresentada pelo ICP-ANACOM relativamente à opção prevista no documento 

de consulta. Em particular, destaca-se a concordância da DECO e da Vodafone. A ZON 

OPTIMUS considera que não é completamente claro, na proposta apresentada pelo ICP-

ANACOM, a forma como são considerados alguns custos comuns associados a uma 

função multiproduto e que, na prática, se podem definir como custos incrementais. A PT 

não compreende como a metodologia apresentada em sede de consulta pública possa 

vir a ser aplicada.  

A DECO não tem objeções aos pressupostos assumidos. 
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Relativamente ao incremento relevante parte da posição da PT sobre a matéria foi 

compilada no ponto 2.1.2. Adicionalmente à informação aí explanada, apresenta-se de 

seguida mais algumas considerações realizadas pela PT sobre o assunto.  

A PT não compreende como a metodologia apresentada em sede de consulta pública 

possa vir a ser aplicada, uma vez que estando os custos diretamente relacionados com o 

tráfego e variando a maior parte deles de forma direta com os volumes de tráfego 

associados, considera que os mesmos devem obrigatoriamente ser imputados a todos os 

serviços na proporção do seu consumo, incluindo, assim, o serviço de terminação fixa.  

A PT considera que a não imputação destes custos ao serviço de terminação fixa penaliza 

de forma inexplicável a valorização deste serviço, traduzindo-se numa estrutura de custos 

desajustada da realidade, ao não incluir a totalidade dos custos diretos incorridos com a 

sua prestação, o que não é aceitável.  

Adicionalmente a PT salienta que na estrutura de custos de um operador fixo o serviço de 

terminação não só tem associados custos diretamente relacionados com o tráfego, 

nomeadamente custos referentes a componentes de rede, como também custos que, 

apesar de não estarem associados ao tráfego, são incorridos na prestação do serviço, 

revelando-se incrementais face ao serviço de terminação fixa. São exemplos os custos 

com plataformas de billing, com faturação e cobrança a operadores e com atendimento a 

operadores. Estes custos, face ao serviço de terminação fixa, são incrementais e portanto 

evitáveis.  

Considera a PT que todos os custos associados ao serviço de terminação fixa, 

independentemente de serem direta ou indiretamente relacionados com o tráfego do 

serviço em causa, devem ser considerados. O critério de elegibilidade dos custos deve ser 

colocado no serviço e não no tráfego associado.  

A PT realça ainda que, não é realista assumir, mesmo para o caso de um operador 

eficiente, que a sua rede se encontre sempre dimensionada para os níveis de utilização 

registados em cada momento, nomeadamente devido ao facto de o desenvolvimento das 

infraestruturas no sector das comunicações eletrónicas seguir uma lógica de investimento 

em degraus, resultando na existência, ao longo do tempo, de algum nível de capacidade 
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não utilizada. Este efeito deverá ser contemplado no cálculo do incremento relevante, 

devendo o custo associado a essa capacidade não utilizada ser considerado na valorização 

de todos os produtos e serviços disponibilizados, incluindo a terminação fixa.  

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que relativamente aos custos, não resulta completamente 

claro na proposta apresentada pelo ICP-ANACOM — para além dos custos retalhistas e 

alguns overheads — a forma como são considerados alguns custos comuns associados a 

uma função multiproduto e que, na prática, se podem definir como custos incrementais.  

Face ao exposto a ZON OPTIMUS entende que seria importante conhecer com maior 

detalhe e rigor o modo de implementação, o alcance e a definição dos custos incrementais, 

na medida em que eventuais custos comuns repartidos por vários serviços podem ter 

impactos não negligenciáveis no cálculo do custo incremental. Se alguns destes custos 

comuns vierem a ser considerados no cálculo dos custos incrementais associados ao 

serviço de terminação, então é necessário avaliar de que modo tal repartição será efetuada 

— por exemplo, se é adotada uma repartição uniforme, se adotam preços Ramsey (com 

imputação do custo ao segmento com procura mais inelástica) ou se, em alternativa, se 

assume que tais custos existentes para os outros serviços existentes são completamente 

excluídos dos custos incrementais — situação esta que seria a desejável, por ser 

integralmente compatível com as orientações da CE. Não obstante as preocupações 

mencionadas, a ZON OPTIMUS considera sensata a opção por um modelo LRIC puro. 

2.5.2. Metodologia de depreciação de ativos  

Metodologia de depreciação de ativos 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à metodologia de depreciação de 

ativos, o ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a 

adotar a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de 
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terminação de chamadas de voz em redes fixas, deveria assentar na Opção 4 – 

Depreciação económica (ver capítulo 3.4.2 do documento de consulta). 

A maioria das respostas recebidas é favorável à opção prevista, sem prejuízo dos 

comentários específicos que a seguir se desenvolvem. Contudo a ZON OPTIMUS 

considera que a informação veiculada no documento de consulta não permite uma 

conclusão fundamentada sobre a adequação da opção do regulador.  

A DECO não tem objeções aos pressupostos assumidos. 

A PT entende que a utilização de uma depreciação económica é a metodologia que melhor 

repercute a utilização efetiva dos bens, refletindo de uma forma mais fidedigna o seu valor 

económico ao longo do tempo.  

A PT considera também que uma vez que a aplicação desta metodologia vai ser realizada 

com base em valores estimados, tanto dos valores dos ativos, como da sua vida útil, a 

definição de tais parâmetros deverá ser efetuada com recurso a análises que os 

fundamentem de uma forma robusta. 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que a metodologia de depreciação de ativos proposta na 

consulta pública, ainda que seja um método mais adequado do ponto de vista económico 

para calcular a depreciação dos ativos, é também um método mais exigente em termos de 

informação necessária para o cálculo e está sujeito a várias hipóteses que têm que ser 

assumidas. Assim, considera que é fundamental que essas hipóteses sejam claramente 

explicitadas, para que seja possível aferir a sua razoabilidade e, eventualmente, comparar 

com outros métodos de cálculo mais simples (nomeadamente ‘tilted annuities’). 

A ZON OPTIMUS refere que a informação veiculada no documento de consulta não 

permite uma conclusão fundamentada sobre a adequação da opção do regulador, na 

medida em que não são conhecidos parâmetros críticos para essa apreciação. Perante 
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esta situação, considera que é fundamental que os parâmetros que irão concretizar a 

metodologia de depreciação de ativos sejam alvo de discussão com os operadores em 

consulta pública prévia à adoção final do modelo. 

2.5.3. Horizonte temporal  

No âmbito da presente consulta, no que respeita ao horizonte temporal, o  

ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar a 

Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria considerar um horizonte temporal de 45 anos, 

permitindo deste modo abarcar os ativos com vida útil mais longa (ver capítulo 3.4.3 do 

documento de consulta). 

A maioria das respostas recebidas é favorável à opção prevista, sem prejuízo dos 

comentários específicos que a seguir se desenvolvem. A PT apresenta algumas dúvidas 

face à opção tomada, considerando que para o horizonte temporal considerado na 

proposta as estimativas a realizar serão muito pouco credíveis. 

A DECO não tem objeções aos pressupostos assumidos. 

A PT considera que realizar estimativas para um longo período de tempo (45 anos), como 

o proposto pelo ICP-ANACOM, pode revelar-se, num sector sujeito a constante evolução 

como o das telecomunicações fixas, uma atividade infrutífera e sem qualquer aderência à 

realidade.  

Segundo a PT, para além das estimativas da procura — que não serão credíveis para um 

horizonte temporal de 45 anos — não é de esperar que, em termos tecnológicos, tudo se 

mantenha igual ao modelizado para o período atual, sendo que tais evoluções tecnológicas 

não se encontram incorporadas no modelo, nem o poderiam ser, dado o grau de incerteza 

quanto às opções e evoluções que irão ocorrer durante esse período.  

Apesar de a PT compreender que a utilização de um horizonte temporal de longo prazo 

tem como objetivo acomodar a vida útil dos bens com maior longevidade, é seu 
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entendimento de que se deve manter presente que as estimativas a realizar serão muito 

pouco credíveis. 

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

A ZON OPTIMUS considera que atendendo à metodologia de depreciação económica de 

ativos perfilada pelo regulador, a opção tomada na consulta pública, relativa ao horizonte 

temporal, afigura-se como sendo a mais adequada. 

2.5.4. Remuneração do custo de capital 

Remuneração do custo de capital 

No âmbito da presente consulta, no que respeita à remuneração do custo de capital, 

o ICP-ANACOM considerou que o modelo de custeio a desenvolver com vista a adotar 

a Recomendação da CE na regulação dos preços máximos do serviço de terminação de 

chamadas de voz em redes fixas, deveria considerar uma remuneração adequada dos 

investimentos que o operador hipotético teria de realizar com vista à prestação do serviço 

de terminação de chamadas na rede fixa tendo em conta os riscos de negócio a este 

associado. 

Assim, o cálculo do custo de capital para efeitos do modelo a desenvolver deve assentar 

na adaptação da metodologia aplicada à PTC no negócio das comunicações fixas, 

atendendo nomeadamente às semelhanças/diferenças entre as redes fixas da PTC e do 

operador que vier a ser modelado. Adicionalmente, considera-se que o WACC deverá 

ser determinado numa base “pre-tax” e apurado em termos reais por forma a eliminar a 

necessidade de fazer estimativas de longo prazo sobre os valores da inflação (ver 

capítulo 3.4.4 do documento de consulta). 

A globalidade das respostas recebidas relativamente à opção proposta revelou-se 

favorável, sem prejuízo de observações específicas que se desenvolvem seguidamente.  
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A DECO considera que a opção pelo WACC pre-tax é aceitável, contudo refere que este 

modelo tem-se verificado bastante benéfico para as empresas pelos valores de referência 

adotados pelos reguladores/legisladores no cálculo da taxa de juro associada ao risco de 

mercado e à taxa de juro sem risco. Adicionalmente considera que a indexação da taxa de 

juro sem risco às OT do Estado Português não é aceitável, devendo este valor refletir um 

valor próximo do que é oferecido pelo mercado. Acresce ainda que a taxa de juro associada 

ao risco de mercado deve ter em consideração os riscos efetivos da atividade desenvolvida 

pela empresa. 

Neste âmbito, a PT considera como a metodologia mais correta a proposta do ICP-

ANACOM de utilizar uma taxa de custo de capital apurada com base na metodologia do 

Custo Médio Ponderado de Capital, na variante antes de imposto (pre-tax), e a metodologia 

CAPM para cálculo da taxa de custo de capital próprio. Aliás, é esta a metodologia que se 

encontra implementada no Sistema de Contabilidade Analítica (SCA) da PTC.  

No entanto, para além da metodologia a utilizar no cálculo do custo de capital, outro aspeto 

de extrema importância, no entender da PT, é o cálculo dos diversos parâmetros dessa 

taxa.  

Tendo o modelo proposto pelo ICP-ANACOM um horizonte temporal alargado, a PT 

considera que a taxa de custo de capital associada a cada um dos exercícios não deverá 

manter-se constante, pelo que se entende que não bastará ao ICP-ANACOM realizar um 

paralelismo puro e simples dos parâmetros utilizados na taxa de custo de capital do SCA 

da PTC, devendo, pelo contrário, efetuar uma estimativa fundamentada e detalhada de 

evolução desses mesmos parâmetros, nomeadamente com recurso a pressupostos de 

evolução macroeconómica.  

A Vodafone, atendendo aos comentários constantes no ponto 2.1.1 que enquadram a 

posição deste operador no contexto da presente consulta, refere concordar genericamente 

com o sentido de decisão proposto pelo Regulador. 

Sobre o tema do custo de capital, a pronúncia da ZON OPTIMUS releva um conjunto 

extenso de considerações teóricas sobre a remuneração do custo de capital e respetivos 

pressupostos, para o qual cita o trabalho de vários autores reconhecidos sem que seja no 
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entanto clara quanto ao seu entendimento próprio sobre o tema em discussão. Ainda 

assim, a ZON OPTIMUS concorda que a adoção do modelo CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) é a solução mais consensual para o cálculo do custo do capital próprio, havendo 

que obter dados sobre três parâmetros: a taxa de juro sem risco, o prémio de risco de 

mercado e o coeficiente de risco sistemático. Não obstante, a consideração anterior, a ZON 

OPTIMUS alerta para a possibilidade de se tomar em consideração fatores adicionais como 

a dimensão empresarial ou a relação entre o valor de mercado e o valor contabilístico das 

empresas. 

Este operador prossegue a sua pronúncia elencando uma série de considerações – que 

não serão integralmente reproduzidos neste documento de síntese mas que podem ser 

consultados na pronúncia original deste operador disponibilizada com o presente 

documento - sobre os parâmetros a utilizar, nomeadamente sugerindo que no que respeita 

à taxa de juro sem risco, uma opção ajustada passará pela consideração das emissões de 

Estados soberanos com a classe de risco AAA, para prazos de 10 anos. Relativamente ao 

prémio de risco de mercado, a pronúncia da ZON OPTIMUS parece indiciar uma 

preferência por um valor de prémio de risco de mercado aferido a nível mundial, sugerindo 

um valor compreendido entre 3 a 3,5% em termos anualizados. Relativamente ao cálculo 

do coeficiente de risco sistemático, a ZON OPTIMUS propõe que seja realizado um 

exercício de benchmarking com operadores similares e efetuar as correções para as 

estruturas de capitais. Para o custo do capital alheio é também sugerido que seja utilizado 

um benchmark com instituições congéneres europeias, procurando refletir no custo do 

capital alheio aquilo que são as condições do negócio, corrigido para os diferentes níveis 

de alavancagem financeira das observações recolhidas. Entende a ZON OPTIMUS que no 

final, o modelo deve ser capaz de refletir o impacto da estrutura de capitais da empresa 

hipotética eficiente sobre o custo dos seus capitais alheios. 

Por fim, a ZON OPTIMUS refere entender – a propósito da estrutura de capitais do 

operador eficiente – que por coerência, numa empresa hipotética eficiente a estrutura de 

capitais escolhida deve ser tal que reflita o menor custo possível do capital, Para o efeito é 

proposta a adoção de uma metodologia de simulação de diferentes cenários e avaliação 

das implicações sobre o custo dos capitais próprios e dos capitais alheios. 
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3. Conclusões e comentários finais 

O ICP-ANACOM congratula-se com a participação e envolvimento registado nesta 

Consulta Pública, saudando as entidades interessadas por este facto. As respostas 

recebidas foram um contributo relevante para que esta Autoridade possa aprofundar as 

questões envolvidas numa matéria complexa como é a construção e implementação de um 

modelo de custeio de terminação fixa.  

Importa também sublinhar que esta consulta pública visou tão-somente auscultar o 

mercado e os consumidores sobre aspetos metodológicos relacionados com o modelo de 

custeio em desenvolvimento e não sobre o próprio modelo. 

A este respeito, não obstante ter-se verificado que em algumas das questões abordadas 

por esta consulta existe alguma aproximação e afinidade com a abordagem preliminar 

avançada por esta Autoridade, outras questões existem em que os contributos recebidos 

denotam alguma diversidade de opinião e diversidade nas abordagens propostas, aspetos 

que implicaram alguma reflexão desta Autoridade e que foram levados em devida 

consideração pelo ICP-ANACOM, no processo de implementação do modelo em causa.  

Nesta fase, em que também se inseriu um workshop, procurou-se recolher opiniões e 

observações sobre aspetos relevantes do modelo em causa que permitam uma opção mais 

informada sobre alguns aspetos cruciais no desenvolvimento do Sentido Provável de 

Decisão sobre o tema, que identifica de modo detalhado o modelo de custeio a considerar 

para efeitos de aplicação da obrigação de orientação dos preços para os custos a 

determinar na análise de mercado das terminações fixas, cujo processo de consulta e 

posterior Decisão correrá de forma autónoma. 

No quadro desse Sentido Provável de Decisão (formato que a presente consulta não 

assume) os agentes do mercado e os consumidores terão, naturalmente, oportunidade de 

analisar e de pronunciar-se novamente e eventualmente de modo mais detalhado e 

aprofundado sobre as características específicas do modelo de custeio que nessa fase 

será disponibilizado em formato adequado e que em qualquer caso permitirá uma 
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compreensão do processo de cálculo nele incorporado e do modo como nele se traduzem 

as diversas opções metodológicas agora em discussão. 

Aceita-se naturalmente que as opiniões expressas no quadro da presente consulta sejam 

consideradas não vinculativas ou definitivas podendo as mesmas evoluir em função de 

posterior tomada de conhecimento do modelo. 

A concluir, o ICP-ANACOM lembra que um modelo que tente replicar um contexto tão 

complexo como a prestação do serviço de terminação fixa passará inevitavelmente por 

uma simplificação da realidade subjacente, pelo que existirão sempre instâncias em que o 

referido modelo pode ser aperfeiçoado e tornado mais aderente à realidade sem deixar de 

refletir em qualquer circunstância a situação de um operador eficiente. Naturalmente, o 

ICP-ANACOM procurará atender e obviar às preocupações expressas no quadro da 

presente consulta, não descurando todavia a necessidade sempre presente de equilibrar 

a relação entre o custo associado às ações de aprofundamento e incremento do detalhe 

incorporado no modelo e o benefício que daí se pode retirar em termos de fiabilidade dos 

resultados extraídos, tendo igualmente em conta o calendário da decisão sobre a matéria 

e o facto de o modelo poder estar sempre sujeito a atualizações futuras. 
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Anexo I:Lista de acrónimos e abreviaturas 

ARN Autoridade Reguladora Nacional 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BAP Broadband Access Point  

BU-LRIC Bottom Up Long Run Incremental Costs 

CCA Contabilidade ao Custo Atual (Current Cost Accounting) 

CE Comissão Europeia 

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

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

GPON Gigabit Passive Optical Network 

HCA Contabilidade ao custo histórico (Historical Cost Accounting) 

IP Internet Protocol 

IP NGN IP Next Generation Network  

IP/MPLS   Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching 

LAN local area network 

LCE Lei das Comunicações Eletrónicas 

LRAIC Long-Run Average Incremental Cost 

MEA Modern Equivalent Assets 

NGA Rede de acesso de nova geração  

NGN Redes de nova geração (New Generation Networks) 

NG-SDH Next Generation SDH 

OLT Optical Line Terminal 

OPS Operadores e Prestadores de Serviço 

PI Ponto de Interligação 

PMS Poder de Mercado Significativo 

PV Present value 

RPG Rede de Próxima Geração 

SCA Sistema de Contabilidade Analítica 

SDH   Synchronous Digital Hierarchy 

SIM Subscriber Identity Module 

SPD Sentido Provável de Decisão 

STF Serviço telefónico fixo 
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STM Synchronous Transport Mode 

TDD Time Division Duplex 

TDM Time Division Multiplexing 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System  

WACC Weighted Average Cost of Capital 

WDM Wavelength-division multiplexing 
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Anexo II: Lista de outras entidades/organizações 

Analysys Mason Analysys Mason Limited 

CE Comissão Europeia 

DECO Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

ERG European Regulators Group (actual BEREC - Body of European 

Regulators for Electronic Communications) 

ICP-ANACOM ICP – Autoridade Nacional de Comunicações 

UE União Europeia 
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Anexo III: Contributos recebidos 

 






































































































































