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1. Enquadramento 

No contexto da análise do mercado grossista de comunicações eletrónicas de elevada 

qualidade num local fixo (acesso e segmentos de trânsito)1, a ANACOM analisou as 

ligações entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira – doravante 

circuitos CAM – e as ligações em anel entre várias ilhas dos Açores (circuitos Inter-ilhas) 

suportadas em cabos submarinos que são propriedade da MEO – Serviços de 

Comunicação e Multimédia, S.A. (MEO), tendo determinado, por decisão de 1 de setembro 

de 20162, impor à MEO3, entre outras, a obrigação de controlo de preços, incluindo a 

obrigação de orientação dos preços para os custos. 

De modo a verificar o cumprimento desta obrigação, foi igualmente determinado nessa 

decisão que seria efetuada uma revisão anual dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos 

Inter-ilhas, devendo, para este efeito, a MEO disponibilizar anualmente os dados relativos 

aos custos (incluindo os de operação e manutenção e de investimento realizado e previsto) 

e à capacidade contratada por operador e prestador de serviços (OPS) e à capacidade 

utilizada e/ou reservada pela própria MEO. 

Nesta sequência, a ANACOM procedeu à análise dos preços dos circuitos CAM e dos 

circuitos Inter-ilhas praticados pela MEO, tendo aprovado o sentido provável de decisão 

(SPD) sobre aqueles preços, por deliberação de 7 de novembro de 20184. 

No referido SPD, a ANACOM determinou a redução dos preços (máximos) dos circuitos 

CAM e Inter-ilhas da oferta de referência de circuitos Ethernet (ORCE), mantendo os 

preços destes circuitos no âmbito da oferta de referência de circuitos alugados (ORCA). 

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

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

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

                                                           

1 Doravante designada por ‘análise do mercado 4’. 
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394170. 
3 O operador designado com poder de mercado significativo (PMS) no mercado de segmentos de trânsito de 
circuitos alugados. 
4 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1462411. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394170
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1462411
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(LCE)5, fixando-se, em ambos os casos, o prazo de 20 dias úteis para os interessados se 

pronunciarem. 

Em resposta aos procedimentos de consulta foram recebidos, dentro do prazo concedido, 

os comentários da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO)6, da NOS, 

SGPS, S.A. (NOS)7, da ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. (ONI)8 e da VODAFONE 

Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (VODAFONE)9. A MEO remeteu, fora do prazo 

concedido10, um parágrafo adicional que, por esse facto, não consta do presente relatório, 

embora tenha sido considerado para efeitos de reflexão interna. 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos ‘Procedimentos de Consulta da ANACOM’11, a 

ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet todas as respostas recebidas (incluindo as 

recebidas fora do prazo da consulta), salvaguardando qualquer informação de natureza 

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

referência às respostas recebidas e uma apreciação que reflete o entendimento desta 

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

Atendendo ao carácter sintético deste relatório, a sua análise não dispensa a consulta das 

respostas recebidas. 

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

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

2. Apreciação na generalidade 

Os OPS12 saúdam a redução dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos Inter-ilhas 

prevista no SPD, pois segundo os mesmos (com exceção da VODAFONE), aquela redução 

                                                           
5 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual. 
6 Mensagem de correio eletrónico de 5 de dezembro de 2018. 
7 Mensagem de correio eletrónico de 5 de dezembro de 2018. A NOS respondeu em nome das suas 

participadas NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, 
S.A. 

8 Mensagem de correio eletrónico de 5 de dezembro de 2018 da ONI, que remeteu resposta conjunta com a 
NOWO Communications, S.A. 
9 Mensagem de correio eletrónico de 5 de dezembro de 2018. 
10 Mensagem de correio eletrónico de 6 de dezembro de 2018. 
11 Aprovados por deliberação de 12 de fevereiro de 2004, e disponíveis em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715. 
12 Operadores e Prestadores de Serviços alternativos: ONI, NOS e VODAFONE (principais beneficiários da 
ORCA e da ORCE). 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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permite uma utilização mais rentável destes circuitos, o desenvolvimento dos investimentos 

em redes de nova geração e ofertas de retalho mais competitivas por parte dos operadores 

beneficiários, fomentando-se, desta forma, a concorrência e o desenvolvimento económico 

e social nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. A VODAFONE destaca, por 

sua vez, que as descidas de preços sucessivamente determinadas pela ANACOM, apesar 

de manifestamente necessárias, têm-se revelado insuficientes e tardias, não permitindo, 

assim, que sejam fornecidos, nas referidas Regiões Autónomas, serviços convergentes 

de comunicações eletrónicas em regime de concorrência. 

A ONI refere na sua pronúncia que concorda também com a manutenção dos preços dos 

circuitos no âmbito da ORCA, dado não existir procura para os mesmos, bem como com a 

decisão de se efetuar a avaliação anual dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas no 

segundo semestre. 

Os OPS salientam, por outro lado, que a natureza confidencial da informação financeira da 

MEO não lhes permite avaliar em detalhe e com rigor a decisão da ANACOM, considerando 

não estarem reunidas as condições para uma pronúncia adequada sobre o SPD e, por 

conseguinte, para poder exercer cabalmente o seu direito de audiência prévia13, apenas 

podendo pronunciar-se sobre aspectos gerais da metodologia e sobre os resultados da 

mesma. 

A NOS e a VODAFONE consideram existir uma grande incerteza sobre o futuro do anel 

CAM, nomeadamente quanto ao processo de substituição do mesmo e ao período de 

transição o que, no entender da VODAFONE, traz acrescidas incertezas quanto às 

perspetivas de investimento desta empresa nas Regiões Autónomas. 

A NOS, em particular, questiona a este propósito se os investimentos da MEO no aumento 

da capacidade nesse anel não estarão ligados ao eventual prolongamento da sua vida útil 

para lá de 2024/2025, sugerindo que tal deva ser tido em conta na análise do regulador. A 

NOS considera fundamental que a ANACOM solicite esclarecimentos sobre os eventuais 

planos (incluindo modelo de financiamento e de gestão operacional) para o prolongamento 

da vida útil dos cabos submarinos no atual anel CAM, pois um cenário de coexistência de 

                                                           
13 Referindo a VODAFONE que o n.º 2 do artigo 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 
estabelece que a notificação para o exercício do direito de audiência prévia dos interessados deve facultar os 
elementos necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspectos relevantes para a 
decisão, nas matérias de facto e de direito. 
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dois anéis poderá ter forte impacto na viabilidade económica dos investimentos planeados 

e no nível dos preços grossistas nestas ligações e, consequentemente, na dinâmica 

concorrencial nas Regiões Autónomas. 

A NOS considera ainda que o SPD é omisso em três aspectos particularmente relevantes, 

que detalha na sua especialidade: i) as situações de intervenção programada; ii) as 

economias de escala; e iii) as ligações Inter-ilhas das Flores e do Corvo na Região 

Autónoma dos Açores. 

Finalmente, a VODAFONE defende14 que a ANACOM deve reconsiderar a análise 

efetuada dado que no atual cenário: i) a descida de preços é manifestamente insuficiente, 

não só porque os preços dos circuitos em causa se mantêm a um nível excessivo, como 

também porque os preços não têm logrado igualar os preços dos circuitos 

disponibilizados nas Regiões Autónomas e no Continente, com distâncias equivalentes; 

ii) a descida de preços peca por tardia, face à estratégia e aos compromissos assumidos 

pela VODAFONE de expansão da sua cobertura FTTH; e iii) há incerteza quanto ao 

processo de substituição dos atuais cabos submarinos15. 

Pelo contrário, a MEO discorda da redução de preços preconizada, bem como da 

metodologia definida pela ANACOM para o cálculo da capacidade considerada nos anéis 

CAM e Inter-ilhas, reiterando que a capacidade considerada pelo regulador para a rede 

MPLS não traduz o consumo efetivo dessa rede. Sustenta a MEO que se deve considerar 

apenas a capacidade efetivamente em utilização em cada uma das suas redes, pelo que, 

no caso do anel CAM, a margem bruta por Gbps e por troço, tendo por base os custos para 

2017, cairia para uma margem negativa de [Início de Informação Confidencial – IIC] -

conf [Fim de Informação Confidencial – FIC]%, em vez da margem calculada pela 

ANACOM (de [IIC]        FIC]%), conforme ilustrado nos dados que remete na sua pronúncia.  

A MEO também discorda frontalmente da análise e da conclusão (antecipada) da ANACOM 

relativamente aos investimentos realizados pela MEO em 2018 nos anéis CAM e Inter-

ilhas. 

                                                           
14 A VODAFONE complementa a sua posição com elementos que considera confidenciais, por configurarem 
segredo de negócio.  
15 A VODAFONE reitera ainda os comentários tecidos nas suas pronúncias, designadamente na pronúncia ao 
SPD sobre a análise do mercado 4, que anexou à sua pronúncia.  
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM assinala a concordância dos operadores (com exceção da MEO) com a 

redução dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas.  

Em relação à posição, reiterada, dos mesmos relativamente à classificação como 

confidencial dos dados de custeio (e referentes à capacidade) da MEO, a ANACOM volta 

a destacar16 que procurou fornecer uma descrição o mais completa possível da informação 

reportada pela MEO, identificando, sempre que possível, a ordem de grandeza das 

variáveis analisadas, e fundamentar a sua análise, de modo a permitir apreender o teor da 

informação suprimida e a serem percetíveis as conclusões que sustentam a sua decisão. 

Contudo, a informação relativa aos custos e à capacidade utilizada/instalada, está 

classificada pela MEO como confidencial, por constituir segredo comercial e de negócio, 

suscetível de revelar informações inerentes às atividades e vida interna da empresa17. 

Tendo em conta que a ANACOM está vinculada a garantir e a assegurar o respeito do 

segredo de negócio relativamente às informações que lhe são transmitidas (por qualquer 

entidade), de acordo com o quadro legal aplicável18,19, ponderados os argumentos 

apresentados e a natureza da informação em causa, mantém-se o entendimento de que 

esta contém elementos sensíveis, suscetíveis de revelar segredos de negócio, segredo 

comercial, da organização de atividades e da vida interna da MEO, o que permitiria a 

operadores concorrentes ter uma visão da evolução dos negócios desta, dotando-os de 

informação que a MEO não dispõe relativamente àqueles. 

Assim, ponderados os interesses em conflito: (i) transparência dos procedimentos da 

administração; (ii) o direito dos OPS à informação necessária para uma participação 

informada no âmbito da audiência prévia; e (iii) o direito da MEO à salvaguarda dos seus 

                                                           
16 Como o fez na sua decisão de 2017 relativa à mesma matéria de preços, disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408506. 
17 Até porque os cabos submarinos suportam não só os circuitos alugados, como os serviços comerciais 
(grossistas e retalhistas) que a MEO presta a si própria e a terceiros. 
18 Informação de natureza procedimental (cfr. artigos 82.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo), informação de natureza extra procedimental (cfr. Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que regula 
o acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos) e ainda 
normas aplicáveis aos dois tipos de informação (v.g. n.ºs 1 e 2 do artigo 268.º da Constituição da República 
Portuguesa, artigo 318.º do Código de Propriedade Industrial e n.º 3 do artigo 108.º da LCE). 
19 As normas que regulam o segredo de negócio visam impedir que o exercício do direito de acesso aos 
documentos administrativos constitua uma maneira de obter, através da Administração Pública, indicações 
estratégicas respeitantes a interesses fundamentais de empresas concorrentes, e bem assim, a obtenção de 
vantagens competitivas que possam conduzir à distorção do normal funcionamento do mercado. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408506
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segredos de negócio, a ANACOM mantém o seu entendimento de que, à luz do princípio 

da proporcionalidade, o reclamado direito de acesso à informação cede face a este direito 

da MEO. 

O mesmo entendimento foi adotado noutras ocasiões e sobre pronúncias ou reporte de 

informação por parte de outros operadores/entidades, nomeadamente no caso da presente 

pronúncia da VODAFONE, que considera ser confidencial parte substancial da mesma, por 

conter informação de negócio sensível. Também neste caso a ANACOM reconheceu dever 

salvaguardar essa informação do conhecimento dos seus concorrentes (registando-se que 

os OPS que lamentam não ter acesso aos referidos dados da MEO são os mesmos que, 

nas suas pronúncias, classificam partes substanciais da sua informação como 

confidencial). 

Relativamente aos argumentos da VODAFONE de que a descida dos preços peca por ser 

manifestamente insuficiente e tardia, importa destacar que: 

1. por decisão de 23 de julho de 2015, a ANACOM aprovou, com efeitos imediatos, 

medidas provisórias e urgentes relativas aos circuitos Ethernet CAM e Inter-ilhas, 

nomeadamente: (i) a alteração da metodologia de implementação da obrigação de 

controlo de preços imposta na ‘análise dos mercados grossistas de circuitos alugados’ 

aprovada a 28 de setembro de 2010, passando a aplicar-se o princípio da orientação 

dos preços para os custos, avaliados através do sistema de contabilidade analítica da 

MEO; (ii) a redução dos preços daqueles circuitos em 50%; e (iii) a introdução de 

circuitos de 10 Gbps na ORCE; 

2. por deliberação de 1 de setembro de 2016, a ANACOM aprovou a decisão final relativa 

à análise do mercado 4, na qual determinou reduzir os preços dos: (i) circuitos Ethernet 

CAM em 73% e dos circuitos Ethernet Inter-ilhas entre 26% e 48% (dependendo do 

troço); (ii) circuitos CAM tradicionais até 2 Mbps em, pelo menos, 66%; 

3.  por deliberação de 6 de julho de 2017, a ANACOM manteve os preços (máximos) dos 

circuitos CAM e Inter-ilhas, no âmbito da ORCA e da ORCE, até à próxima revisão 

anual dos referidos preços; 
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4. por deliberação de 7 de novembro de 2018, a ANACOM aprovou o sentido provável 

de decisão relativo à revisão dos preços dos circuitos CAM e dos circuitos Inter-ilhas, 

tendo determinado uma nova redução dos preços destes circuitos. 

Regista-se ainda que, no sentido provável de decisão aprovado por deliberação de 7 de 

novembro de 2018, a ANACOM fixou a data de entrada em vigor dos preços como sendo 

a data de aprovação do sentido provável de decisão agora em análise, tendo em vista 

permitir que os novos preços (mais baixos) entrassem em vigor no mais curto espaço de 

tempo de forma a tornar efetivas as obrigações da MEO impostas em conformidade com o 

disposto no artigo 66.º da LCE20.  

Atenta a obrigação de orientação dos preços para os custos imposta pela ANACOM, e face 

às várias reduções impostas desde 2015 aos preços dos circuitos Ethernet CAM e dos 

circuitos Ethernet Inter-ilhas (detalhadas acima) – doravante designados por ‘circuitos CAM 

e Inter-ilhas’ –, de modo a que aquela obrigação fosse cumprida, o comentário (da 

VODAFONE) de que a redução de preços é insuficiente e tardia não colhe. E em especial, 

quanto ao comentário de que a redução de preços é tardia, esclarece-se que a ANACOM 

tem prosseguido, em tempo, com a revisão anual de preços que estabeleceu na 

deliberação de 1 de setembro de 2016.  

Tendo em conta que na presente análise se pretende avaliar a conformidade dos preços 

dos circuitos CAM e Inter-ilhas praticados pela MEO de acordo com o referido princípio de 

orientação dos preços para os custos, não se entende o comentário da VODAFONE de 

que os preços destes circuitos ainda são excessivos.  

Coisa diferente será o facto de as sucessivas descidas de preços não serem consideradas 

suficientes face a objetivos/estratégias particulares de determinado operador, e 

concretamente da VODAFONE. Ora estas decisões da ANACOM têm como objetivo 

melhorar as condições de concorrência no mercado nas Regiões Autónomas, permitindo 

aos OPS que necessitam de alugar essa infraestrutura desenvolver a sua atividade, 

beneficiando os consumidores em geral, que poderão passar a usufruir de maior 

                                                           
20 De facto, neste caso em concreto, naquela data já se encontravam verificados os pressupostos para a 
redução estabelecida, sendo que a metodologia estava já definida, tratando-se de uma atualização dos preços 
tendo em conta os custos. 
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diversidade e maior escolha de ofertas, e não atender a estratégias comerciais de 

operadores, as quais, aliás, desconhece, mas mesmo conhecendo, não privilegiaria. 

Sublinhe-se, como já referido no passado e que não se irá novamente detalhar nesta sede, 

que na análise dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas a ANACOM tem em conta os 

custos e a capacidade em utilização nos sistemas em causa. 

Relativamente à incerteza sobre o futuro do anel CAM21, nomeadamente quanto ao 

processo de substituição do mesmo e ao período de transição, aludida pela NOS e pela 

VODAFONE nas suas pronúncias, importa referir que a ANACOM tem acompanhado de 

perto esta matéria22, nomeadamente promovendo o diálogo que ajude a encontrar 

soluções23. 

Aliás, neste contexto, a ANACOM tem monitorizado o investimento realizado pela MEO (ao 

longo dos anos, incluindo em 2018), incluindo aquele que se destina ao aumento da 

capacidade disponível em vários troços do anel CAM (e do anel Inter-ilhas), tendo 

inclusivamente questionado a MEO sobre a evolução da infraestrutura submersa e o seu 

período de vida útil. 

De qualquer forma, um eventual prolongamento da vida útil do atual cabo submarino é 

decisão que cabe à MEO, sem prejuízo das atuais obrigações que sobre a mesma 

impendem decorrentes da análise do mercado 4. A ANACOM não pode antecipar, neste 

momento, os efeitos e os impactos da substituição ou coexistência dos atuais cabos 

submarinos que suportam os circuitos CAM e Inter-ilhas, não podendo deixar de analisar 

os preços face aos dados conhecidos e à situação atual. 

Finalmente, os comentários (mais) específicos da MEO sobre a capacidade considerada e 

a metodologia adotada pela ANACOM e sobre os investimentos (em curso e futuros), da 

NOS sobre as ligações ao Corvo e às Flores e da VODAFONE e da NOS sobre os preços 

                                                           
21 Que resulta da previsão do fim de vida útil em 2024/2025 dos cabos submarinos internacionais que 
asseguram a ligação entre o Continente, os Açores e a Madeira, e entre estas Regiões Autónomas – o 
Columbus III em 2024 e o Atlantis-2 em 2025. 
22 Recorde-se que para promover o debate em torno da matéria, e identificar quais as melhores opções a 
considerar, a ANACOM organizou, em 20 de junho de 2018, em Lisboa, um workshop sobre “O futuro da 
interligação Continente-Açores-Madeira por cabo submarino”, que reuniu um vasto conjunto de interessados. 
23 Sobretudo as que beneficiem do coinvestimento e do cofinanciamento. Destaca-se, a este respeito, que no 
artigo 80.º da Lei do Orçamento do Estado para 2019 (Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro) se refere que o 
Governo dará início, em 2019, às ações necessárias para assegurar a substituição das interligações por cabo 
submarino entre o Continente e as Regiões Autónomas, bem como entre as respetivas ilhas, para assegurar 
que estas sejam servidas por boas infraestruturas de rede. 
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dos circuitos de 10 Gbps (economias de escala), são tratados mais adiante, em 

subsecções autónomas. 

3. Apreciação na especialidade 

3.1. Metodologia: determinação da capacidade e impacto nas margens 

A MEO reitera a sua discordância relativamente à metodologia adotada pela ANACOM 

para a determinação da capacidade em utilização nos anéis CAM e Inter-ilhas. 

Segundo a MEO, a capacidade ligada (para a rede MPLS) não traduz o consumo efetivo 

(dessa rede), mas sim a capacidade potencial de consumo, pelo que estará em risco a 

recuperação dos investimentos/custos realizados e a realizar, dado não se estabelecer um 

tarifário efetivamente orientado aos custos (unitários). Neste contexto, no seu entender 

pouco ou nada releva se (ess)a rede pode ou não ser partilhada pelos operadores ou 

utilizada para outros fins. 

Assim, considerando a capacidade que se encontra efetivamente em utilização em cada 

uma das suas redes24, refere a MEO que no caso do anel CAM, a margem bruta por Gbps 

e por troço, tendo por base os custos apurados para 2017, é de [IIC]       [FIC]%, em vez 

da margem calculada pela ANACOM de [IIC]      FIC]%, e cai para [IIC]         [FIC]% com 

a redução de preços de 10% proposta no SPD, em vez de cair para [IIC]      [FIC]%, 

conforme as estimativas da ANACOM apresentadas no SPD. A MEO ilustrou as suas 

comparações com os dados da Tabela 1. 

                                                           
24 Assumindo para a rede MPLS o pico das capacidades medidas através dos seus sistemas de gestão. 
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Tabela 1. Custos e margem da atividade “cabos submarinos CAM” (2017) – comparação “método 
ANACOM” e “método MEO” [IIC] 

Atividade “Cabos Submarinos CAM”  (2017) Total 

Valores por Gbps 
ocupado e por troço 

Método  
ANACOM 

Método  
MEO 

Ocupação do anel CAM (Gbps)    

Custo anual da atividade ‘Cabos Submarinos CAM ’    

Custo anual por Gbps e por troço do equipamento de 
desmultiplexagem 

 
  

Custos comuns e comerciais anuais afetos às ligações 
CAM 

   

Custo de capital anual com Trespasse da ex-Marconi afeto 
à atividade ‘Cabos Submarinos CAM ’ 

   

Custo total anual por Gbps e por troço    

Custo total mensal por Gbps e por troço    

Preço mensal atual por Gbps e por troço    

Margem bruta    

[FIC] 

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

em utilização em cada uma das redes25, segundo a MEO, a margem bruta média dos 

diversos troços, por Gbps, tendo por base os custos apurados para 2017, situa-se em [IIC] 

confi [FIC]%, em vez de [IIC]     FIC]%, conforme estimado pela ANACOM no SPD. 

Segundo a MEO, com a redução de preços de 6% prevista no SPD, a margem bruta média 

dos diversos troços do anel Inter-ilhas, por Gbps, tendo por base os custos apurados para 

2017, cai para [IIC]     [FIC]% (em vez de cair para [IIC]      [FIC]%). A MEO ilustrou as 

suas comparações com os dados da Tabela 2. 

Tabela 2. Custos e margens da atividade “cabos submarinos Inter-ilhas” (2017) – comparação 
“método ANACOM” e “método MEO” [IIC] 

Atividade ‘Cabos 
Submar inos Inter - i lhas ’  

Total 
S. Mig. – 
S. Maria 

S. Maria 
– Pico 

Pico – 
Faial 

Faial –  

S. Jorge 

S. Jorge 
– Grac. 

Grac. – 
Terceira 

Terceira 
– S. Mig. 

Comprimento (km)         

Custo anual          

Custo capital anual com 
Trespasse da ex-Marconi  

        

 

                                                           
25 Idem. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 11 / 24 

 

Atividade ‘Cabos 
Submar inos Inter - i lhas ’   

–  Método ANACOM  

Total 

Por troço e por Gbps  

S. Mig. – 
S. Maria 

S. Maria 
– Pico 

Pico – 
Faial 

Faial – 

S. Jorge 

S. Jorge 
– Grac. 

Grac. – 
Terceira 

Terceira 
– S. Mig. 

Ocupação do anel Inter-
ilhas (Gbps) 

        

Custo anual  da atividade          

Custo anual por Gbps e 
por troço do equipamento 
de desmultiplexagem 

        

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

        

Custo de capital anual 
com Trespasse da ex-
Marconi  

        

Custo total anual por 
Gbps em cada troço 

        

Custo total mensal por 
Gbps em cada troço 

        

Preço mensal atual por 
Gbps e por troço 

        

Margem bruta          

 

Atividade ‘Cabos 
Submar inos Inter - i lhas’  

–  Método MEO 

Total 

Por troço e por Gbps  

S. Mig. – 
S. Maria 

S. Maria 
– Pico 

Pico – 
Faial 

Faial –  

S. Jorge 

S. Jorge 
– Grac. 

Grac. – 
Terceira 

Terceira 
– S. Mig. 

Ocupação do anel Inter-
ilhas (Gbps) 

        

Custo anual  da atividade          

Custo anual por Gbps e 
por troço do equipamento 
de desmultiplexagem 

        

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

        

Custo capital anual com 
Trespasse da ex-Marconi  

        

Custo total anual por Gbps 
em cada troço 

        

Custo total mensal por 
Gbps em cada troço 

        

Preço mensal atual por 
Gbps e por troço 

        

Margem bruta          

[FIC] 

Entendimento da ANACOM 

Para a ANACOM, o que releva neste contexto é que seja disponibilizada uma oferta 

grossista aos operadores alternativos presentes (ou com intenção de vir a estar presente) 

nas Regiões Autónomas, de modo a poderem concorrer (com a MEO) na prestação de 
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mais e melhores serviços aos cidadãos destas regiões, numa perspetiva de promoção da 

não discriminação e da necessária coesão nacional. 

O modo como a MEO planeia, investe e gere ou operacionaliza a sua rede, tecnologias e 

serviços (nelas suportados) não é matéria sobre a qual a ANACOM se tenha que debruçar, 

mas sim sobre as condições específicas da oferta grossista que aquela empresa – 

detentora de PMS nos mercados grossistas de circuitos alugados – está obrigada a 

disponibilizar. Neste contexto particular, a ANACOM avalia sobre o preço dos circuitos 

CAM e Inter-ilhas, tendo em conta que o mesmo deve seguir o princípio da orientação para 

os custos, e custos estes que devem ser os efetivamente incorridos para a disponibilização 

desta oferta em concreto. 

Ora, conforme já referido pela ANACOM em diversas sedes, e reafirmado no SPD, 

independentemente das considerações estritamente técnicas e tecnológicas associadas 

ao encaminhamento do tráfego de dados/pacotes na infraestrutura de rede da MEO, o que 

é relevante é contabilizar toda a capacidade que está efetivamente a ser utilizada e/ou 

reservada/ligada nos sistemas de transmissão óticos em causa (anéis CAM e Inter-ilhas). 

Se os equipamentos associados a estes sistemas estão ligados, em utilização ou em 

reserva (em stand-by, prontos a ser utilizados), então é óbvio que (todo) o custo e (toda) a 

capacidade desses mesmos equipamentos devem ser contabilizados para efeitos da 

aplicação do referido princípio da orientação dos preços para o custo (unitário).  

Se se atendesse ao argumento da MEO de que se deve considerar apenas a capacidade 

efetivamente em utilização então em tese, na mesma linha de raciocínio mas sem 

conceder, os únicos custos elegíveis para efeitos de apuramento da margem seriam os 

respeitantes à capacidade que está a ser efetivamente utilizada, não sendo considerados 

os custos com a capacidade total disponível ou mesmo custos de investimento com a 

ampliação da capacidade (ou seja, custos que não estejam diretamente relacionados com 

a capacidade efetivamente utilizada), o que contraria outro argumento da MEO, de que 

devem ser tidos em conta os custos de investimento em que aquela operadora incorre 

(embora não se verifique um aumento da procura de capacidade, de acordo com 

informação disponibilizada pela própria empresa).  

No caso da rede MPLS, a MEO alega que pouco ou nada releva se (ess)a rede pode ou 

não ser partilhada pelos operadores ou utilizada para outros fins e que a capacidade ligada 
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não traduz o consumo efetivo (dessa rede), mas sim a capacidade potencial de consumo26, 

pelo que entende que estará em risco a recuperação dos investimentos/custos realizados 

e a realizar pela própria, dado não se estabelecer um tarifário, a seu ver, efetivamente 

orientado para os custos (unitários).  

A ANACOM não pode aceitar este reiterado argumento da MEO. Em acréscimo ao 

entendimento já explicitado em deliberações anteriores sobre esta matéria refira-se que: (i) 

a rede MPLS não é uma rede partilhada pelos OPS – trata-se de uma rede utilizada 

fundamentalmente para cursar a maioria do próprio tráfego da MEO (respeitante à 

prestação de serviços retalhistas e grossistas), pelo que não considerar toda a capacidade 

“reservada” para a rede MPLS para efeitos de apuramento dos custos unitários dos 

circuitos CAM e Inter-ilhas resultaria numa oneração acrescida para os OPS por um custo 

de uma rede que é utilizada essencialmente pela própria MEO para suportar os seus 

próprios serviços (retalhistas), sendo por isso remunerada a jusante; (ii) segundo a própria 

MEO, tem-se verificado uma migração da capacidade contratada pelos operadores na rede 

MPLS para a rede SDH27.  

Aliás, tal como na generalidade dos casos, é a receita proveniente da prestação de serviços 

próprios (no retalho) que remunera os investimentos em rede (MPLS) própria, não devendo 

por isso ser os OPS onerados com um custo (refletido num preço grossista mais elevado) 

de um serviço/rede que não utilizam ou do qual não beneficiam. 

Assim, entende a ANACOM dever manter a metodologia, em vigor desde 2015, para a 

determinação da capacidade “utilizada” nos anéis CAM e Inter-ilhas. 

Finalmente, a ANACOM não entende a argumentação da MEO relativamente à margem 

bruta, que alega ser muito negativa, nomeadamente pela existência de capacidade não 

utilizada (ou “potencial”). Com efeito, sem conceder, se a margem bruta da MEO fosse tão 

fortemente negativa, porventura por excesso de capacidade não utilizada/rentabilizada e 

                                                           
26 Ora, é precisamente esta caraterística das redes de pacotes com tráfego partilhado e com grande volatilidade 
(no caso, a rede MPLS) que justifica a necessidade de dimensionar a rede com uma maior capacidade máxima, 
que pode ser atingida/utilizada “em qualquer momento”, o que a ANACOM reconhece. Mas, conforme já 
referido, na prática isto traduz-se numa configuração permanente/dedicada daquela capacidade máxima. Neste 
contexto, toda a capacidade “reservada” para a rede MPLS deve ser considerada para efeitos de apuramento 
dos custos unitários dos circuitos CAM e Inter-ilhas. 
27 Embora a informação disponibilizada evidencie um aumento na capacidade da rede MPLS, quer da 
capacidade reservada (mais significativa, neste caso), quer da capacidade utilizada/cursada (com menor 
expressão). 
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de custos (alegadamente excessivos), então questiona-se como é que esta empresa pode 

justificar a triplicação da capacidade do anel CAM realizada em 2018 como sendo um 

investimento necessário e eficiente. Se não ocorreu nenhum aumento substancial na 

procura (nem esperando a MEO que tal se venha a verificar, de acordo com a informação 

que disponibilizou) e na capacidade utilizada (que se traduziria numa maior receita), então 

a margem bruta tornar-se-ia, inevitavelmente, ainda mais negativa e insustentável para a 

MEO.  

A matéria relativa aos investimentos (eficientes) é tratada na secção seguinte. 

3.2. Investimentos e custos prospetivos e impacto nos preços 

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

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

i) garantir a estabilidade e previsibilidade dos preços, evitando que os mesmos sejam 

contagiados pela flutuação dos custos de investimento ou de operação e manutenção; e ii) 

criar incentivos ao investimento em novos sistemas submarinos de ligação às/nas Regiões 

Autónomas. 

Nesse sentido, a MEO considera que, face ao conhecimento da ANACOM sobre os 

investimentos realizados em 2018, os quais irão, à partida, originar um aumento do custo 

por Gbps (no pressuposto da manutenção das capacidades em utilização), é totalmente 

desadequada uma redução de preços uma vez que, na sua opinião, essa redução coloca 

em causa o objetivo de estabilidade e previsibilidade dos preços. 

Com efeito, segundo a MEO, a conclusão antecipada da ANACOM sobre a não inclusão 

dos investimentos efetuados pela MEO em 2018 nos custos elegíveis para o apuramento 

do preço dos circuitos Ethernet deve ser revista, tendo em conta os seguintes aspectos, 

que embora do conhecimento da ANACOM, alegadamente não foram tomados em devida 

consideração: 

i) Peso da capacidade em utilização na capacidade total disponível – a capacidade 

disponível no anel CAM é inferior à apresentada no SPD, dado que no caso da rede 

SDH os circuitos são agrupados em “circuitos equivalentes de 155 Mbps”, existindo 
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alguma ineficiência associada a estas configurações28. Por outro lado, nos anéis CAM e 

Inter-ilhas, a capacidade em utilização é medida de forma separada em cada um dos 

anéis e não como um todo. 

ii) Capacidade efetivamente disponível – face ao referido, os anéis CAM e Inter-ilhas estão 

a ficar sem capacidade disponível na rede SDH para atendimento a circuitos a 1 Gbps 

(que requer 7 circuitos “agregadores” de 155 Mbps). 

iii) Obsolescência dos equipamentos – estes equipamentos da rede SDH apresentam já 

um elevado grau de obsolescência, com grandes constrangimentos de operação e 

manutenção (O&M), pelo que, segundo a MEO, há todo o interesse na sua substituição, 

na medida em que só assim será possível (à MEO) obter reduções significativas de 

custos (com O&M). 

iv) Atendimento a operadores – a rede DWDM atualmente só permite o atendimento direto 

de circuitos a 10 Gbps, pelo que o atendimento dos circuitos Ethernet de capacidade 

inferior é sobre a rede SDH. 

Os investimentos realizados pela MEO em 2018 na rede DWDM, com equipamentos de 

última geração (que permitem reduzir a latência e a qualidade da transmissão), 

permitem o atendimento direto nesta rede de circuitos de 1, 10 e 100 Gbps, o que, 

segundo a MEO, vai ao encontro das necessidades dos OPS que têm optado pela 

contratação de circuitos a 1 Gbps. 

v) Investimento em equipamento terminal – a principal componente do investimento de 

2018 nos anéis corresponde às respetivas partes comuns (bastidor, matriz, agregados 

e outros), que seriam sempre necessárias independentemente da capacidade instalada, 

com um peso de [IIC]      [FIC]% do investimento total, sendo o remanescente relativo 

às cartas tributárias e SFP (conversores óticos). 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM realça que a metodologia de controlo de preços e de contabilização de custos 

contempla uma revisão anual dos preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas, tal como referido 

                                                           
28 Por exemplo, um VC4 (“agregador” de 155 Mbps) que suporte alguns circuitos de 2 Mbps de clientes (e não 
potencial máximo de 63 circuitos) é considerado um circuito (de 155 Mbps) totalmente ocupado pela MEO, 
porquanto não pode ser utilizado para o atendimento de um circuito a 1 Gbps. No entanto, em termos de 
capacidade em utilização está a considerar-se apenas os tributários a 2 Mbps. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 16 / 24 

 

na decisão relativa à análise ao mercado 4, pelo que os custos prospetivos, como 

quaisquer outros custos em que a MEO venha a incorrer com estes circuitos (e que sejam 

documentados de forma fundamentada) serão analisados e oportunamente considerados 

para apuramento dos custos totais e dos respetivos preços. 

Destaca-se, ainda assim, que a MEO apresentou em 2017 uma margem positiva nos 

circuitos Ethernet CAM e nos circuitos Inter-ilhas – e a redução de preços de 10% nos 

preços dos circuitos CAM e de 6% nos preços dos circuitos Inter-ilhas ainda garante à MEO 

[IIC]                                                                                                                  [FIC] –, não 

colhendo assim o argumento da MEO de que os (novos) preços a praticar não permitem 

cobrir os custos de (futuras) ampliações de capacidade, até porque os custos anuais 

avançados pela MEO relativamente aos novos investimentos para 2018 em ‘Cabos 

Submarinos CAM e Inter-ilhas’ são bastante inferiores à margem estimada, que 

precisamente possibilitou(a) acomodar esses mesmos investimentos. Também é de 

assinalar o referido pela MEO a respeito das reduções significativas de custos (com O&M) 

que poderão resultar dos investimentos para 2018. 

A este respeito, a ANACOM lembra o disposto na sua decisão de 2017 sobre (a 

manutenção d)os preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas: “Em conclusão, face à evolução 

que se perspetiva no curto-médio prazo, nomeadamente os upgrades de capacidade no 

anel (ainda que exista atualmente capacidade disponível em todos os troços) e o aumento 

potencial de custos de O&M, ao impacto que a alteração dos preços regulados tem em 

termos de perspetiva de investimento, e atendendo à reduzida margem estimada para 

2016, a ANACOM entende não dever alterar os atuais preços (máximos) por troço/circuito 

Ethernet CAM não securizado (entre qualquer uma das centrais de acesso à parte 

submersa), no âmbito da ORCE” (agora sublinhado). 

Ou seja, a margem (positiva) estimada para 2016, sem que houvesse redução de preços 

em 2017, permitiu à MEO realizar o investimento sem incorrer em prejuízo. 

Mas, em qualquer caso, o que mais releva para a avaliação (futura) da elegibilidade, para 

a contabilização dos custos, dos investimentos realizados em 2018 para ampliação da 

capacidade dos anéis óticos da MEO, é determinar se são investimentos necessários e, 

mais ainda, eficientes. Ora, a MEO não demonstrou tal, antes pelo contrário, ao apresentar 

dados e argumentos contraditórios, desde logo o já suprarreferido argumento relativamente 

à margem bruta, que aquela empresa alega ser muito negativa, nomeadamente pela 
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existência de capacidade não utilizada (ou “potencial”). Com efeito, se a margem bruta da 

MEO fosse tão fortemente negativa como a MEO alega, porventura por excesso de 

capacidade não utilizada/rentabilizada e de custos (alegadamente excessivos), então a 

ANACOM questiona-se como é que a MEO pode justificar a triplicação da capacidade do 

anel CAM como sendo um investimento necessário e eficiente (em 2018). Conforme já 

referido, não tendo ocorrido nenhum aumento substancial na procura e na capacidade 

utilizada (que se traduziria numa maior receita), então a margem bruta tornar-se-ia, 

inevitavelmente, ainda mais negativa e insustentável para a MEO. Havendo capacidade 

não utilizada (ou “potencial”), numa percentagem significativa, e havendo necessidade de 

capacidade para satisfazer a procura de circuitos SDH, então a MEO poderia dimensionar 

as capacidades alocadas à rede MPLS e à rede SDH de forma a satisfazer de forma mais 

eficiente a procura pelas diferentes redes. 

Neste contexto, deve-se relevar que a MEO refere novamente o “pressuposto da 

manutenção das capacidades em utilização”, o que a priori refuta qualquer argumento 

relacionado com a necessidade de uma ampliação de capacidade, muito menos com a 

elegibilidade de tal investimento (supostamente eficiente) para ser pago pelos OPS. 

Em qualquer caso, e tal como a MEO defende, a ANACOM analisa “os custos dos cabos 

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

de forma a garantir a estabilidade e previsibilidade dos preços, evitando que os mesmos 

sejam contagiados pela flutuação dos custos, seja de investimento ou de operação e 

manutenção”.  

Note-se que o objetivo de estabilidade (e previsibilidade) dos preços não é um objetivo 

regulatório em si mesmo, não pretendendo a ANACOM que os preços se mantenham (por 

absurdo, indefinidamente) os mesmos. Ora, o princípio da orientação dos preços para os 

custos determina que aqueles se devem conformar (à variação dos custos), mas na 

aplicação deste princípio, mesmo que de forma estrita, o regulador deve também ter em 

conta a previsível evolução dos custos de modo a não introduzir incerteza nos mercados. 

Releve-se que foi precisamente esta metodologia que a ANACOM aplicou na anterior 

decisão (em 2017) sobre os preços dos circuitos CAM e circuitos Inter-ilhas e que mantém 

na presente decisão.  

Como já salientado, apesar dos argumentos apresentados pela MEO, não se consideraram 

na análise efetuada os custos de investimento realizados em 2018 (que a ANACOM 
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antecipa como não sendo elegíveis), sendo esta avaliação feita na próxima decisão anual 

sobre os preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas (podendo a MEO remeter a informação que 

entender como relevante para fundamentar a elegibilidade desse investimento para efeitos 

da avaliação do cumprimento do princípio de orientação dos preços dos circuitos CAM e 

Inter-ilhas para os custos). 

3.3. Intervenções programadas 

A NOS refere que as situações de manutenção programada são situações de sensibilidade 

particular no caso das ligações CAM, uma vez que não existem alternativas às da MEO. 

Assim, e historicamente, atendendo a que o serviço é pago pela NOS independentemente 

da duração da intervenção programada, a MEO disponibilizava soluções de redundância, 

sem custos adicionais, para a duração dessas intervenções. 

Segundo a NOS, desde 2017 que a MEO deixou de disponibilizar este tipo de soluções, 

requerendo o pagamento da solução de redundância à NOS, a preços extremamente 

elevados. Para este OPS, existindo solução técnica, houve apenas uma alteração de 

abordagem comercial com diferentes condições financeiras aplicáveis à situação em 

concreto, importando assim analisar em que medida é que essas condições são 

equilibradas neste contexto. Com efeito, defende a NOS que a solução que tem sido 

adotada desde 2017 não deve ser utilizada pela MEO como uma forma de extrair rendas 

extraordinárias dos OPS, na medida em que o serviço já está a ser pago. 

A NOS apresenta informação (conforme Tabela 3) relativa a situações de interrupção de 

serviço, desde 2016 e por motivo de intervenções programadas, com indicação das horas 

de ausência de serviço e se a MEO requereu pagamento para a implementação de 

redundância29. 

                                                           
29 Alerta a NOS que estas situações não devem ser confundidas com as situações “normais” de avaria, onde a 
securização dos circuitos apenas é assegurada pela MEO nos casos em que seja contratada pelo OPS. 
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Tabela 3. Histórico das situações de intervenção programada nos CAM e análise das condições de 
redundância 

CAM 
Outage Ref 

Altice 
Dia Início 

Hora 
Início 

Dia Fim Hora Fim Outage Redundância? 

LIS-FUN 48764 25/08/2016 09:00 26/08/201630 15:00 32:00:00 Sim, sem custos 

LIS-FUN 48902 30/08/2018 09:00 31/08/2016 15:00 32:00:00 Sim, sem custos 

LIS-FUN+LIS-PDG 54128 07/06/2017 02:00 07/06/2017 03:00 00:20:00 Sim, sem custos 

LIS-FUN 59063 13/11/2017 00:00 17/11/2017 23:59 84:22:00 Sim, com custos 

LIS-PDG 109467 06/09/2018 01:00 06/09/2018 05:00 04:00:00 Sim, com custos 

LIS-PDG  22/10/2018 02:00 26/10/201831 08:00 24:00:00 Sim, com custos 

LIS-FUN  29/10/2018 02:00 02/11/2018 08:00 24:00:00 Sim, com custos 

FUN-PDG  05/11/2018 02:00 09/11/2018 08:00 24:00:0032 Sim, com custos 

Fonte: NOS. 

Segundo a NOS, em qualquer um dos casos em que a MEO exigiu contrapartida financeira, 

fê-lo no valor equivalente a uma mensalidade da ligação, o que se afigura para aquele OPS 

como claramente excessivo e inaceitável, atendendo ao facto de continuar a pagar a 

mensalidade da ligação como se esta estivesse em pleno funcionamento. Aliás, refere a 

NOS dever ter-se em consideração que estas intervenções são necessárias para o normal 

funcionamento do serviço contratado, estando o seu custo implícito ao pagamento que é 

efetuado pelo OPS beneficiário que contrata a capacidade.  

Para a NOS, a cobrança de um valor para garantir a continuidade de um serviço que está 

a ser pago, constitui, assim, uma tripla oneração que não tem justificação, uma vez que: (i) 

é pago o serviço que não é fornecido durante a intervenção; (ii) a própria intervenção é 

paga via a mensalidade que é cobrada e que inclui os custos de manutenção associados 

ao cabo e, ainda; (iii) é paga a redundância, se solicitada, para minimizar o impacto nos 

clientes finais, a um preço que a NOS entende ser claramente excessivo. A tudo isto 

acresce a imprevisibilidade destas situações, com impacto direto na imagem dos OPS 

beneficiários. 

Para a NOS apenas deverá ser possível a imputação de custos que objetivamente 

acresçam à MEO pela disponibilização da redundância, custos esses que a NOS entende 

não existirem, na medida em que, existindo a capacidade disponível no anel, não há razão 

para a ocorrência de custos adicionais. 

                                                           
30 Na sua pronúncia, a NOS colocou a data de 26/07/2016 (anterior ao “Dia Início”). 
31 Na sua pronúncia, a NOS colocou a data de 26/10/2017 (anterior ao “Dia Início”). 
32 Valor eventualmente a confirmar pela NOS. 
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Assim, a NOS considera que a ANACOM deverá regular a faturação dos circuitos CAM em 

situações de “quebra de serviço” por intervenção programada, impondo a obrigação de 

disponibilização de soluções de redundância sem custo adicional, como aliás foi prática da 

MEO no passado. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM desconhecia que a MEO passou a exigir à NOS, a partir de novembro de 2017, 

contrapartidas financeiras pelo encaminhamento do tráfego daquele OPS (no anel) quando 

efetua intervenções por si programadas. 

Uma vez que a temática, só agora apresentada pela NOS, requer um maior 

aprofundamento dos factos, nomeadamente através de solicitação de informação à MEO, 

e envolve outras condições de prestação de serviço associadas à ORCE, para além do 

preço, que é a única caraterística objeto desta decisão, a ANACOM irá proceder à sua 

análise em sede própria e não no contexto da presente decisão. 

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

A NOS refere que a ANACOM deverá proceder à avaliação da situação nas ligações às 

ilhas do Corvo e das Flores, rotas operadas pela Fibroglobal33.  

Ainda que compreenda a opção do regulador (em não regular estas rotas34), a NOS 

defende uma análise do regulador às condições em que aquele operador aluga capacidade 

à MEO e qual a margem desta empresa face ao tarifários dos circuitos alugados (Inter-

ilhas), bem como às condições que a Fibroglobal apresenta aos OPS, de modo a garantir 

o efetivo cumprimento das obrigações de oferta aberta e os princípios de coesão 

económica e social do País. 

Entendimento da ANACOM 

Sobre esta a matéria, a ANACOM relembra que, conforme referido na análise do mercado 

4, a Fibroglobal está sujeita, nos termos da proposta efetuada no âmbito do concurso 

público para a instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de comunicações 

                                                           
33 Ligações que foram alvo de ajuda de Estado e cuja construção e exploração é efetuada por este operador. 
34 A NOS apresenta reservas sobre a entidade que atualmente exerce o controlo efetivo da Fibroglobal, 
situação que está em análise pela Autoridade da Concorrência.  
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eletrónicas de alta velocidade na Região Autónoma dos Açores, à obrigação de 

disponibilizar acesso não discriminatório e transparente a todos os operadores que o 

solicitem, pelo que o acesso à capacidade no seu cabo é regulado no âmbito da referida 

proposta e nos termos do concurso. 

As questões contratuais, nomeadamente as condições em que a Fibroglobal aluga à MEO 

capacidade nestas ligações Inter-ilhas que foram objeto de ajuda de Estado e a análise 

sobre qual a entidade que atualmente exerce o controlo efetivo da Fibroglobal, são 

matérias que extravasam a presente decisão, que tem um âmbito circunscrito, devendo, 

por isso, ser analisada em sede própria. Não obstante, a ANACOM irá levar ao 

conhecimento da Autoridade da Concorrência as informações agora recebidas sobre estas 

matérias, tal como tem feito noutras ocasiões. 

Note-se ainda, a este propósito, que, conforme referido nos relatórios de consulta pública 

e audiência prévia respeitantes à análise dos mercados 3a e 3b e à análise do mercado 4, 

dadas as preocupações sobre o tema do acesso grossista à rede da Fibroglobal e o 

reconhecimento prático da ausência de acesso por parte de vários operadores, a ANACOM 

analisou esta matéria no quadro das suas competências, e aprovou uma decisão, em 3 de 

maio de 2018 sobre este assunto, para a qual se remete35.  

3.5. Economias de escala e preço das ligações de 10 Gbps 

A NOS releva a ausência de economias de escala associadas ao preço das ligações de 10 

Gbps (face ao preço das ligações de 1 Gbps) que persiste no tarifário da MEO36. Segundo 

a NOS, a adaptação do tarifário não poderá ser feita, naturalmente, à custa de um aumento 

de preço das ligações de menor capacidade (como as de 1 Gbps), na medida em que tal 

abordagem implicaria uma degradação das condições de concorrência nas Regiões 

Autónomas, em sentido inverso ao pretendido.  

Assim, para a NOS, é essencial que a repartição das economias de escala entre a MEO e 

os OPS seja efetuada via a redução do preço das ligações de 10 Gbps, devendo a 

ANACOM, até à apresentação de uma proposta, devidamente justificada pela MEO, para 

                                                           
35 https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1434146.  
36 Atendendo ao tempo decorrido desde a introdução das ligações de 10 Gbps na ORCE, a NOS não 
compreende que a MEO não tenha tido ainda adaptado o seu sistema de custeio de modo a permitir a 
identificação dessas economias de escala, permitindo a sua partilha com os OPS. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1434146
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as economias de escala associadas a estas ligações, impor uma redução de preços tendo 

por base, no limite, o que é praticado no mercado internacional de ligações com 

caraterísticas similares (ligações submarinas do continente a regiões insulares que façam 

parte do mesmo território/país)37. 

A VODAFONE reitera que as descidas de preços (sucessivamente) propostas pela 

ANACOM não refletem as economias de escala nos preços de 10 Gbps que, no seu 

entender, estão subjacentes à utilização de circuitos de elevada capacidade. Reitera ainda 

que nas negociações comerciais passadas havidas com a MEO, para efeitos da expansão 

da capacidade utilizada nos três troços do anel CAM, esta empresa reconheceu, de forma 

implícita, que a evolução dos custos inerentes aos circuitos CAM não cresce de forma 

linear com o aumento de capacidade dos mesmos, existindo ganhos de escala inerentes a 

uma contratação de maiores níveis de capacidade. 

Salienta ainda a VODAFONE não vislumbrar razões que justifiquem que o preço dos 

circuitos CAM sejam superiores aos preços aplicáveis a circuitos ORCE com comprimento 

idêntico, disponibilizados no Continente38. Para a VODAFONE, este desfasamento 

constitui um impedimento crucial à disponibilização de serviços convergentes (que 

incluem o serviço de televisão por subscrição) por parte de OPS, como a VODAFONE, 

nas Regiões Autónomas, e leva a que se perpetue a atual situação de duopólio no 

mercado residencial, com efeitos altamente nefastos ao nível dos preços e da 

qualidade dos serviços fixos de comunicações eletrónicas ali disponibilizados. 

Entendimento da ANACOM 

Verifica-se não terem existido alterações significativas ao nível do parque destes circuitos 

(de 10 Gbps e de 1 Gbps), nomeadamente no anel CAM39, ainda que houvesse a 

                                                           
37 Refere a NOS que, no caso da oferta Ethernet da Telefónica para ligações submarinas entre o continente e 
as regiões insulares espanholas, o preço de uma ligação 10 Gbps (na componente submarina) corresponde a 
227% do valor da ligação de 1 Gbps (independentemente da distância implícita à ligação), o que remete para 
um preço de 8.286 euros/mês numa ligação de 10 Gbps (rotas submersas, sem securização) e demonstra o 
potencial de economias de escala que, neste momento, a MEO retém para si sem partilhar com os OPS. 
38 Recorda, a este respeito, o preço que considera adequado (preço-alvo) para circuitos de 10 Gbps (valor que 
a VODAFONE classificou como confidencial na sua pronúncia), inferior ao valor atualmente em vigor na ORCE 
para um anel CAM de 10 Gbps. 
39 Registe-se que, apesar das reduções muito significativas dos preços impostas pela ANACOM com a decisão 
urgente e na sequência da análise do mercado 4 (detalhadas em ponto anterior), a VODAFONE não aumentou 
a capacidade contratada à MEO no anel CAM (e Inter-ilhas). 
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expectativa de que a dinâmica do mercado conduziria a uma procura mais acentuada por 

capacidades mais elevadas (nomeadamente de circuitos com 10 Gbps).  

Note-se que a capacidade total utilizada para estimar o preço unitário por Gbps foi, na 

prática e em grande parte, baseada em múltiplos de 10 Gbps, correspondendo à 

capacidade contratada pelo principal OPS40 e à capacidade contratada (fornecida 

internamente) pela própria MEO (que reconhece nomeadamente que, até 2018, os seus 

equipamentos DWDM só suportavam circuitos de [múltiplos de] 10 Gbps). Deste modo, o 

preço unitário (por Gbps) estimado corresponde, na prática, ao preço unitário (por Gbps) 

dos circuitos de 10 Gbps. Os custos em que a MEO incorre nas ligações CAM e Inter-ilhas 

decorrem assim de uma utilização de capacidade essencialmente em múltiplos de 10 

Gbps. 

Reitera-se que, para se refletir eventuais economias de escala, e uma vez que os proveitos 

a auferir pela MEO têm de cobrir os custos, tal significaria que, tudo o resto constante, a 

redução adicional (face à redução de 10% prevista no SPD) dos preços dos circuitos de 10 

Gbps seria residual, não se aplicando qualquer redução aos preços dos circuitos com 

capacidade inferior, o que não seria razoável nem proporcional. 

Adicionalmente, em face do atual parque de circuitos CAM e Inter-ilhas contratados pelos 

OPS, tal beneficiaria, no curto prazo, apenas um único OPS, o que não contribuiria para 

um level playing field, nem para promover o investimento por parte dos restantes 

operadores que proporcionaria uma maior concorrência nas Regiões Autónomas, que 

constitui o principal objetivo da decisão que impôs a obrigação de orientação dos preços 

dos circuitos alugados (incluindo dos circuitos CAM e Inter-ilhas) para os custos. 

Conforme já foi referido, a procura por maior capacidade (nomeadamente por circuitos de 

10 Gbps) não aumentou de forma expressiva na sequência da redução (acentuada) de 

preços dos circuitos CAM e Inter-ilhas que foi imposta em 2016, o que era uma expectativa 

da ANACOM. Assim, não se antecipa que uma redução apenas ou fundamentalmente no 

preço dos circuitos CAM de 10 Gbps – redução que nunca seria muito maior que a prevista 

no SPD, dado o parque atual de circuitos contratados (o parque de circuitos de menor 

débito é muito reduzido naquele anel) – gerasse um incentivo suficiente para os OPS 

                                                           
40 Trata-se do operador alternativo que contrata a maior capacidade nos circuitos CAM e Inter-ilhas. 
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migrarem os atuais circuitos de 1 Gbps para circuitos de 10 Gbps, ampliando, desta forma, 

a capacidade contratada. 

Como se tem vindo a explicar desde 2015, na sua atuação a ANACOM tem em conta o 

princípio da orientação dos preços para os custos. Tal significa que os proveitos da MEO, 

tanto internos como grossistas, têm de cobrir os custos. Neste sentido, os preços unitários 

máximos que se têm definido para os vários tipos de circuitos têm resultado em margens 

muito reduzidas. Uma redução do preço dos circuitos de 10 Gbps significativamente 

superior a 10%, como sugerido pela NOS e pela VODAFONE, resultaria em proveitos para 

a MEO inferiores aos custos, face à capacidade (atualmente) contratada, o que não é 

consentâneo com os princípios de regulação que presidem a atuação da ANACOM. 

Ponderados os argumentos apresentados (e reiterados), a ANACOM reavaliou esta 

matéria e entende manter a redução dos preços dos circuitos Ethernet em 10% para o anel 

CAM e em 6% para o anel Inter-ilhas. 

4. Conclusão  

Analisados os contributos recebidos no âmbito dos procedimentos de consulta, a ANACOM 

considera ser de manter na generalidade, na decisão final, o previsto no SPD aprovado por 

deliberação de 7 de novembro de 2018, concretamente: manter os preços (máximos) dos 

circuitos CAM e dos circuitos Inter-ilhas no âmbito da oferta regulada ORCA e reduzir o 

preço dos circuitos Ethernet CAM em 10%, bem como reduzir o preço dos circuitos Ethernet 

Inter-ilhas em 6%, preços que se manterão em vigor até à próxima revisão anual. 

 


