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1. Introdução 

A Vodafone Comunicações Pessoais, S.A. (adiante apenas Vodafone) vem, pela presente, 

pronunciar-se sobre a consulta pública da ANACOM referida em epígrafe. 

Os comentários ora enviados constituem a posição da Vodafone sobre a consulta em apreço, 

podendo sofrer de alterações em virtude de uma evolução das condições de mercado ou de 

novas decisões ou projetos de decisões que a ANACOM venha futuramente a aprovar neste 

contexto ou noutro com ele direta ou indiretamente relacionado. 

 

2. Comentários gerais 

A Vodafone saúda o presente procedimento de revisão das ofertas reguladas ORCA e ORCE 

pelo facto de se tratarem estas ofertas de instrumentos fundamentais para remover as 

barreiras à entrada do mercado grossista de comunicações eletrónicas de elevada qualidade 

num local fixo (acesso e segmentos de trânsito). 

A presente revisão já é há muito aguardada pelo mercado, tendo a Vodafone, em setembro 

de 2014, solicitado um conjunto de alterações a estas ofertas (documento este que se junta 

à presente resposta para facilidade de consulta) e reiterado o seu pedido nos dois anos 

subsequentes. Também em 2016, a Vodafone voltou a remeter as suas propostas de 

alteração destas ofertas grossistas, após solicitação da ANACOM nesse sentido. 

Assim, pese embora na proposta de deliberação da ANACOM, ora sob análise, sejam 

abordadas as questões que a Vodafone indicou na data acima referida, são muito poucas as 

decisões que refletem as pretensões formuladas pela Vodafone.  

Continuam a manter-se inalteradas as seguintes questões: 

1) Ausência de definição de um SLA Premium para entrega de circuitos, 

nomeadamente para servir clientes empresariais (Questão 2 do Anexo IV da 

exposição da Vodafone de setembro de 2014, ora junta); 
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2) Ausência de definição de um processo de migração de circuitos que garanta a não 

interrupção de serviço (Questão 3 do Anexo IV da exposição da Vodafone de 

setembro de 2014, ora junta) 

 

3) Revisão do SLA de Reparação de Avarias para 4 horas (ANACOM revê para 48h) 

(Questão 4 do Anexo IV da exposição da Vodafone de setembro de 2014, ora junta) 

 

4) É proposta pela ANACOM a revisão de vários procedimentos relativos a avarias, mas 

não foram acolhidas as sugestões da Vodafone sobre a definição clara de janelas 

temporais para a reparação de avarias nem a revisão dos procedimentos e prazos 

relativos ao fecho de avarias (Questão 5 e questão 6 do Anexo IV da nossa exposição) 

 

5) Consagração de níveis de disponibilidade individualizada por circuito (Questão 9 e 

questão 6 do Anexo IV da nossa exposição) 

 

6) Atualização das API’s (Questão 11 e questão 6 do Anexo IV da nossa exposição) 

 

7) Remoção dos limites das penalidades inerentes à disponibilidade (Questão 12 e 

questão 6 do Anexo IV da nossa exposição) 

 

8) Continua a não ser claramente definido na ORCA e na ORCE o prazo que a MEO 

dispõe para rever faturação e créditos de por incumprimento de SLA’s. Existem 

prazos definidos para a reclamação por parte das Beneficiárias mas não existe 

qualquer definição para a MEO. E temos assistido à intenção da MEO de faturar e rever 

créditos de SLA’s com uma retroatividade muito superior a 90 dias.  

 

A ANACOM refere no seu SPD que a fundamentação para a não imposição de algumas 

alterações consideradas essenciais pelos operadores potencialmente beneficiários, 

nomeadamente, da ORCA, decorre da ausência de proporcionalidade das mesmas “atenta a 

reduzida procura [da oferta]”.  

A Vodafone considera que o raciocínio é falacioso, porquanto não terá a ANACOM forma de 

antecipar se (i) a atual reduzida procura da Oferta decorre da sua fraca qualidade (sendo, 
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portanto, necessário alterar as suas condições tornando-as mais adequadas à dinâmica de 

mercado) ou, (ii) conforme parece defender a ANACOM, se a sua reduzida procura é 

independente da sua fraca qualidade.  

No entanto, sempre se dirá que o facto de os operadores alternativos já terem enviado 

inúmeros requerimentos ao longo dos anos, solicitando as revisões urgentes da oferta serão 

provavelmente um bom indício de que os operadores não conseguem utilizar as ofertas em 

condições adequadas e que o facto de tais solicitações de revisão não terem merecido 

qualquer resposta satisfatória do Regulador até ao momento poderá ter determinado a 

reduzida utilização das mesmas. 

Sobretudo, a Vodafone tem sérias dúvidas que a decisão de não imposição das alterações 

necessárias por alegada desproporcionalidade é adequada à prossecução dos objetivos e 

atribuições da Autoridade Reguladora Nacional, porquanto a necessidade de imposição de 

obrigações de acesso ao operador com PMS decorre da constatação de que parte do 

mercado não é competitivo e a ausência das melhorias solicitadas pelos operadores 

dificilmente garantirão uma adesão maior às ofertas e, por conseguinte, uma melhoria da 

competitividade do mercado em questão.  

Não se entende, assim, de que forma pode o Regulador invocar que não identificou uma 

necessidade de alteração da oferta que a Vodafone fundamentadamente solicitou porque o 

Regulador “não identificou tal necessidade, nem outros operadores o fizeram”, mais 

sugerindo que “qualquer beneficiário proponha [tal alteração] à MEO (…)”. 

Na opinião da Vodafone, tanto a justificação como a sugestão acima referidas ficam aquém 

das obrigações do Regulador nesta matéria, porquanto (i) não se descortina de que forma 

poderia o Regulador identificar necessidades que decorrem da atividade de prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas (mas tão somente ser informado sobre tais 

necessidades, como aconteceu), (ii) não se conhece um quórum mínimo de operadores a 

partir do qual uma alteração deve ser considerada necessária, e (iii) o facto de as ofertas 

reguladas serem objeto de revisão, supervisão e escrutínio por parte da ANACOM decorre, 

garantidamente, do reduzido interesse que o operador com poder de mercado significativo 

terá em facilitar a entrada no mercado dos seus concorrentes (pelo que a sugestão 

apresentada pela ANACOM não é adequada a resolver qualquer tipo de problema 

identificado nesta matéria).  
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Para que esta fundamentação fosse válida, teria pelo menos a ANACOM que compilar todas 

as alterações que, ao longo de anos, têm vindo a ser solicitadas pelos operadores alternativos 

e lançar uma consulta pública para o mercado para garantir de tais propostas têm ou não 

adesão de mais de um operador, pois, caso contrário, a mera ausência de invocação das 

alterações por mais de um operador é desprovida de sustentação. 

Finalmente, a ANACOM refere – mas nunca fundamenta – que algumas das obrigações da 

MEO já são mais exigentes por comparação com ofertas análogas noutros Estados-membros.  

Ora, também neste particular se chama a atenção do Regulador que não existe qualquer 

obrigação da ANACOM de garantir que as ofertas reguladas existentes nos mercados 

portugueses têm de ser “menos exigentes” que as restantes ofertas europeias, sendo que 

em alguns casos é a própria ANACOM que estabelece métricas e objetivos mais exigentes do 

que os existentes no resto da Europa, pelo que o presente argumento peca duplamente, por 

ausência de demonstração e de justificação. 

Em suma, a Vodafone considera que o presente procedimento era necessário e que a decisão 

de melhoria das ofertas ORCA e ORCE se encontra plenamente justificado. Sem prejuízo, as 

alterações que se propõe adotar no SPD ora sob análise pecam por tardias e insuficientes, 

pelos motivos acima descritos, instando-se assim a ANACOM a conduzir um procedimento 

mais detalhado, sobretudo, face à quantidade de alterações que foram solicitadas ao longo 

de vários anos pelos operadores alternativos à MEO e que ficam neste procedimento por 

adotar com uma fundamentação insuficiente. 

A Vodafone considera, assim, plenamente justificada a realização de uma reunião, com a 

presença da ANACOM, dos vários operadores beneficiários da oferta e do operador com PMS, 

por forma a permitir o conhecimento por parte do Regulador dos vários casos e problemas 

agora indicados como não sendo demonstrados ou suficientes para motivar as alterações 

solicitadas.  

Apenas desta forma se poderá garantir a total transparência deste processo, promovendo-

se o devido contraditório sobre a resposta e as posições da MEO relativamente a este SPD e 

concedendo-se às Beneficiárias a oportunidade de analisar os argumentos da MEO que 

resultarão depois nas alterações às Ofertas de Referência em apreço.  

 






































































































