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I. Introdução 

A Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (adiante apenas “Vodafone”) vem, pelo presente, 

pronunciar-se sobre o Sentido Provável de Decisão (“SPD”) relativo à análise do mercado de 

comunicações eletrónicas de elevada qualidade num local fixo. 

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

naturalmente, sofrer alterações em virtude de uma evolução das condições do 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. 

A Vodafone congratula-se com a presente iniciativa da ANACOM em promover nova consulta pública 

sobre o mercado de acesso de elevada qualidade grossista num local fixo, a qual comporta, 

implicitamente, o reconhecimento da enorme relevância de tal mercado e do seu potencial contributo 

para o desenvolvimento, quer do setor das comunicações eletrónicas, quer de outros setores de atividade, 

beneficiando todos e em sentido convergente para o desenvolvimento social, económico e tecnológico 

do País. 

É, aliás, do conhecimento público que a Vodafone tem vindo a pugnar há muito tempo por uma análise 

rigorosa e uma revisão adequada deste mercado, em particular no que se refere às condições de acesso 

aos circuitos CAM (Continente, Açores e Madeira) e aos circuitos inter-ilhas, cujos preços continuam a 

impedir o fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas em condições competitivas às Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, afetando, inexoravelmente de forma negativa, o desenvolvimento 

de todas as atividades económicas daquelas Regiões Autónomas.  

Esta tem sido uma preocupação permanentemente expressa pela Vodafone nos últimos anos, razão pela 

qual o SPD em apreço era encarado com expectativa. Tanto mais que as análises de mercado – como 

aquela que o SPD em causa compreende – constituem o instrumento regulatório mais importante na 

garantia da contestabilidade do mercado. 

Nesse sentido, dada a importância da revisão e análise de mercados enquanto instrumento regulatório, a 

Comissão Europeia (CE) procedeu à reapreciação dos mercados de produtos e serviços relevantes 

suscetíveis de justificar a imposição de obrigações regulamentares, os quais se encontram 

presentemente identificados na Recomendação da Comissão de 9/10/2014 (“Recomendação CE”) 

relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços do setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulamentação ex-ante em conformidade com a Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, alterada pela Diretiva n.º 2009/140/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 25 de Novembro, que estabelece um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas. Foram identificados e definidos os mercados nos termos do artigo 15.º da 

referida Diretiva, incumbindo às Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) proceder à análise dos 

mercados identificados pela CE na referida Recomendação. 

É neste contexto que se insere a análise de mercado preconizada pela ANACOM no âmbito da consulta 

pública em causa e é também neste quadro normativo que a mesma deve ser aferida, importando, desde 

logo, realçar, que de acordo com a referida Recomendação CE, “o objetivo de qualquer intervenção 

regulamentar ex-ante é, em última análise, produzir benefícios para os utilizadores finais, tornando os 

mercados retalhistas efetivamente concorrenciais numa base sustentável” (parágrafo 2).  

Ora, atento o conteúdo do SPD em análise, a Vodafone considera que o mesmo se afigura insuficiente 

para alcançar o objetivo inerente à regulação ex ante expressamente consagrado na referida 

Recomendação CE, designadamente no que se refere aos utilizadores finais de comunicações eletrónicas 

dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

Com efeito, caracterizando-se o mercado das comunicações eletrónicas por fortes dinâmicas quer do 

lado da oferta, quer do lado da procura, é essencial que a intervenção regulatória ex-ante atenda não só 

aos padrões de utilização verificados atualmente, mas também às tendências do mercado, para assim 

estabelecer um enquadramento regulatório prospetivo e adequado a promover reais e efetivas condições 

de concorrência. Ora, estando perante um setor onde (i) a inovação se tem traduzido, entre outros 

aspetos, no constante aparecimento de novas aplicações (“apps”) e serviços, e (ii) em que os padrões de 

utilização e o tráfego registado evidenciam uma necessidade crescente e significativa de recorrer a 

maiores níveis de capacidade por forma a fornecer adequadamente os serviços subscritos e assim 

satisfazer as necessidades dos utilizadores, a Vodafone considera que esta realidade e esta tendência não 

podem ser descuradas pela ANACOM no SPD em apreço e devem ser abordadas em termos atuais e 

prospetivos. Nesse sentido, é importante explicitar que o nível de serviço que hoje é possível fornecer 

com 1 Gbps, será rapidamente ultrapassado, tornando-se obsoleto e desfasado das necessidades dos 

utilizadores, exigindo-se uma largura de banda superior. Paralelamente, a constante regulação ex-post 

dos preços afigura-se pouco eficiente, sobretudo tendo em conta a rapidez na evolução de um mercado 

tão inovador e tendo em conta o esforço exigível para que tal monitorização seja efetiva e pertinente, o 

que significa que a intervenção da entidade reguladora a nível ex-post acabará por corrigir falhas de 
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mercado apenas quando as mesmas se tornem evidentes, ou seja, ocorrerá tendencialmente com 

manifesto atraso.  

Assim, a Vodafone considera que existem aspetos suscetíveis de aperfeiçoamento ao nível das obrigações 

regulamentares impostas pelo SPD em apreço, nomeadamente ao nível dos circuitos CAM e inter-ilhas, os 

quais, subsistindo, não permitirão ultrapassar os constrangimentos que se verificam atualmente e que 

inviabilizam a prestação de serviços fixos de comunicações eletrónicas nas Regiões Autónomas em 

condições efetivamente concorrenciais e geradoras de reais benefícios para os utilizadores finais. 

Para tal é fundamental que, para além de se proceder a uma revisão de preços por Gbps, os preços de 

acesso aos circuitos CAM e inter-ilhas reflitam economias de escala, tornando verdadeiramente possível a 

contratação de maiores níveis de capacidade de utilização daqueles circuitos, visto que esta é decisiva 

para o fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas fixas nas Regiões Autónomas. Só assim 

será viável o fornecimento daqueles serviços em condições competitivas, promovendo um mercado 

efetivamente concorrencial com claros benefícios para os consumidores e para o desenvolvimento das 

atividades económicas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, permitindo que aqueles possam 

usufruir de ofertas comerciais inovadoras e competitivas tal como se tem vindo a verificar no Continente. 

De igual modo, ao nível do backhaul, existem também aspetos que urge considerar e que exigem uma 

regulação mais perentória para reduzir a discricionariedade que subsiste neste domínio, sobretudo no 

plano operacional e comercial, pois, se assim não for, as obrigações impostas pela ANACOM a este nível 

redundarão num mero exercício teórico sem consequências práticas, traduzindo-se na manutenção de 

uma efetiva impossibilidade de acesso às Estações de Cabos Submarinos da MEO. 

Assim, a Vodafone pretende, com a presente resposta contribuir de forma útil e pertinente para o 

aperfeiçoamento da análise de mercado proposta pela ANACOM no âmbito da Consulta Pública em 

apreço, explicitando os aspetos mais importantes que, na sua opinião, determinam uma conclusão 

diferente da que é proposta pelo SPD, nomeadamente ao nível das condições de acesso aos circuitos CAM 

e inter-ilhas, por forma a desencadear uma verdadeira alteração do status quo regulatório que tem 

impedido o pleno desenvolvimento de um mercado de comunicações eletrónicas efetivamente 

concorrencial nas Regiões Autónomas.  

A Vodafone espera que a presente consulta pública atenda aos contributos e observações dos 

interessados e que do presente procedimento resulte um enquadramento regulatório adequado, que 

consubstancie um verdadeiro contributo para o desenvolvimento de um mercado efetivamente 
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concorrencial, promotor do investimento e da inovação, proporcionando o máximo benefício aos 

utilizadores finais. 

 

II. Sobre a segmentação geográfica no âmbito da definição do mercado retalhista de 

produto – Áreas Atualmente Não Concorrenciais (Áreas ANC) 

A ANACOM concluiu pela existência de condições concorrenciais heterogéneas ao nível dos mercados 

relevantes em análise. Por isso, tendo em vista a delimitação geográfica, a ANACOM propõe, em termos de 

segmentação dos mercados relevantes, nomeadamente o mercado retalhista e grossista de produto 

(acesso de elevada qualidade em local fixo), utilizar a freguesia como unidade geográfica de referência 

associado a um critério multidimensional, com o qual a Vodafone tende a concordar por englobar 

cumulativamente (i) o número de redes alternativas, (ii) o número de operadores alternativos 

efetivamente presentes e (iii) a quota de mercado da MEO. 

Nesse sentido, a ANACOM propõe definir duas áreas geográficas com condições concorrenciais distintas, 

designadamente:  

 Áreas Concorrenciais (áreas C) de baixo débito (débitos até 24 Mbps); e 

 Áreas Não Concorrenciais (áreas NC) de baixo débito; 

 Áreas Concorrenciais (áreas C) de alto débito (débitos superiores a 24 Mbps); e 

 Áreas Não Concorrenciais (áreas NC) de alto débito. 

No que se refere ao mercado de produto dos segmentos de trânsito de circuitos alugados, a ANACOM 

propõe, atentas as considerações que tece sobre a dinâmica deste mercado (pontos 3.39 a 3.64 do SPD), 

que a segmentação geográfica do mercado em causa e a caracterização da competitividade das rotas 

assente na área de central da MEO e na existência de, pelo menos, dois PoPs de operadores alternativos 

na área de central em cada extremo de uma rota. Nesse sentido, a ANACOM considera que as rotas entre 

as centrais locais da MEO nas quais existem pelo menos dois operadores alternativos com pontos de 

presença na área de central (coinstalados ou na área coberta pela central), constituem Rotas 

Concorrenciais (Rotas C), enquanto as restantes rotas constituirão Rotas Não Concorrenciais (Rotas NC). 

Sem prejuízo da evolução prospetiva preconizada pelas Comissão Europeia nas respetivas Orientações 

para análise e avaliação de Poder de Mercado Significativo no âmbito do quadro regulamentar 
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comunitário para as redes e serviços de comunicações eletrónicas, a Vodafone considera importante 

salientar que o dinamismo, a inovação e o desenvolvimento tecnológico que caracterizam o setor das 

comunicações eletrónicas a nível nacional, o qual se tem refletido na expansão significativa de 

infraestruturas de rede, poderá tornar tal segmentação desatualizada e ineficiente. 

Assim, é fundamental e desejável que a ANACOM, enquanto Autoridade Reguladora Nacional, esteja 

atenta aos desenvolvimentos do mercado e supervisione a dinâmica concorrencial para assegurar a 

pertinência e a adequação da segmentação geográfica preconizada no presente SPD. Tal atenção e 

vigilância permanentes não são compatíveis com um terceiro género de segmentação proposto pela 

ANACOM em relação a algumas das freguesias analisadas, caracterizando-as, nos termos explicitados nos 

Pontos 4.56 a 4.63 do SPD, como Áreas Atualmente Não Concorrenciais (Áreas ANC), isto é, áreas em que 

o critério da quota de mercado da MEO (inferior a 50%) não se verifica ou em que o subcritério da 

cobertura de redes não se verifica. 

Ora, para a Vodafone a heterogeneidade das condições concorrenciais que justifica e determina a 

delimitação geográfica dos mercados relevantes nos termos propostos pela ANACOM deve ser aferida 

apenas em função da existência de condições concorrenciais (ou não) em cada uma das freguesias 

analisadas, tendo em consideração o critério multidimensional proposto pela ANACOM e com o qual a 

Vodafone tende a concordar. Não se vislumbram, pois, razões para a introdução de soluções intermédias 

entre áreas Concorrenciais e áreas Não Concorrenciais. Aliás, a razão de ser da consagração de um critério 

multidimensional é, segundo a ANACOM, dar concretização prática às preocupações da Comissão de 

estabelecer um critério suficientemente robusto que permita uma identificação clara das reais diferenças 

nas condições concorrenciais, ou seja, uma delimitação rigorosa da heterogeneidade concorrencial 

identificada para assim se definir o mercado geográfico e, consequentemente, estabelecer as obrigações 

adequadas. Tendo presente o que refere o SPD (ponto 2.116), ou seja, “Tendo em conta a necessidade de 

se definir um critério robusto e que garante a existência de uma fronteira clara, consistente e estável entre 

diferentes áreas geográficas”, não se afigura razoável admitir a consagração de Áreas ANC e muito menos 

a consequência resultante de tal caracterização que se traduz num alívio das obrigações impostas para as 

Áreas NC, designadamente a isenção do cumprimento da obrigação de orientação para os custos quando 

em tais áreas ANC não se verifica o critério robusto definido pela ANACOM para uma eventual exclusão de 

obrigações.  

Assim, a Vodafone discorda perentoriamente da introdução da figura das Áreas ANC e muito menos 

concorda com a isenção da obrigação de orientação para os custos em tais áreas ANC, pois considera que 
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sempre que o critério multidimensional para a definição de Áreas C não se verifique na íntegra, então tais 

áreas devem ser consideradas Áreas NC e, consequentemente, devem estar abrangidas pelas obrigações 

impostas no presente SPD.  Aliás, no que concerne o capítulo específico sobre os circuitos Ethernet que 

estão, atualmente, sujeitos a uma regra de retalho-menos e que, na presente proposta de revisão de 

mercado se propõe que, nestas áreas ANC, deixem de estar sujeitas a qualquer regra de controlo de 

preços (retalho menos ou orientação para os custos), considera-se que a proposta de remoção é 

incompatível com o sentido do disposto no artigo 59.º da LCE, nos termos do qual  

3 - Caso a ARN conclua que um mercado é efetivamente concorrencial deve abster-se de impor qualquer 

obrigação regulamentar específica e, se estas existirem, deve suprimi-las, informando 

antecipadamente do facto as partes abrangidas;  

E/ou, 

4 - Caso a ARN determine que um mercado relevante não é efetivamente concorrencial, compete-lhe 

determinar quais as empresas com poder de mercado significativo nesse mercado e impor-lhes as 

obrigações regulamentares específicas adequadas ou manter ou alterar essas obrigações, caso já 

existam.” 

Neste contexto, afigura-se pertinente relembrar que é propósito da imposição de uma intervenção ex-

ante, entre as quais a obrigação de preços orientados aos custos, (i) assegurar que o operador com PMS 

(MEO) não dispõe de uma vantagem desigual e injusta face aos demais, (ii), impedir comportamentos 

discriminatórios por parte do operador com PMS (MEO), (iii) prevenir comportamentos obstrutivos e 

práticas dilatórias, (iv) assegurar um enquadramento que se traduza em igualdade de oportunidades para 

todos os operadores poderem concorrer livremente. 

Com efeito, não estando preenchidos os requisitos inerentes ao critério multidimensional em que assenta 

a caracterização das áreas C, significa que em tais áreas as condições concorrenciais são precárias e 

existem discrepâncias competitivas face ao operador com PMS (MEO) que importa suprir, pelo que 

subsiste a necessidade e, acima de tudo, exigência legal, de regulação ex-ante e em particular uma 

necessidade regulação de preços, cujo objetivo deve ser disponibilizar aos operadores concorrentes o 

acesso grossista a preços que seriam praticados caso o mercado fosse competitivo.  

Tal como refere a ANACOM (ponto 5.166) “… a obrigação de controlo de preços e contabilização de custos 

promove e assegura uma concorrência sustentável e eficiente, uma vez que estabelece os preços dos 
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serviços grossistas a um nível que permite aos operadores competir nos mercados retalhistas a jusante”, 

concluindo-se, pois, que esta obrigação, em concreto, consubstancia uma ferramenta decisiva para 

assegurar a efetividade das demais obrigações impostas, tais como não discriminação e transparência e, 

sobretudo, contribuir para a criação de condições de mercado verdadeiramente concorrenciais em áreas 

onde estas não existem ou são ainda muito incipientes. Nesse sentido, aliás, afigura-se relevante 

transcrever a preocupação expressa pela ANACOM sobre a eventual ausência de uma obrigação de 

controlo de preços e contabilização de custos, afirmando (Ponto 5.166) que “sem a existência dessa 

obrigação, a ANACOM teria muitas dificuldades em verificar se os preços grossistas definidos estão 

enquadrados nos custos incorridos pelo operador com PMS.” 

Assim sendo, para além do acima referido quanto à ilegalidade da remoção de uma obrigação regulatória 

sem que se tenha verificado a existência de concorrência efetiva, é por demais evidente que as 

denominadas Áreas ANC devem ser consideradas áreas não competitivas tout court, devendo, por 

conseguinte, ser eliminado o conceito de Áreas ANC. No entanto, sem prejuízo da posição aduzida, a 

manter-se a sua existência, o que apenas por hipótese se equaciona, dúvidas não temos que devem as 

Áreas ANC (onde efetivamente não existe concorrência), estar abrangidas pelas mesmas obrigações 

impostas nas Áreas NC, designadamente no que se refere à orientação dos preços para os custos, visto 

que em ambos os casos as condições concorrenciais são inexistentes ou embrionárias, carecendo, por 

isso, de intervenção regulatória ex-ante em termos idênticos aos das Áreas NC. Tal intervenção regulatória 

ex-ante, em particular a imposição da obrigação de preços orientados aos custos é, quer para as Áreas NC, 

quer para as Áreas ANC, necessária, adequada e proporcional.  

De outro modo, prescindir da imposição de determinadas obrigações para estas zonas, entre as quais a 

orientação para os custos resultará, em termos práticos, em considerar que estas áreas são 

Concorrenciais, quando na realidade não o são. Além disso, excluir nas denominadas áreas ANC as 

obrigações definidas para as áreas NC irá causar um maior desequilíbrio da situação competitiva nestas 

zonas, beneficiando o operador incumbente (MEO) que nelas detém Poder de Mercado Significativo 

(PMS). 

Em suma, a Vodafone concorda com a imposição à MEO, enquanto operador com PMS, de uma obrigação 

de fixação dos preços orientados para os custos nas Áreas Não Concorrenciais e considera que tal 

obrigação deve igualmente ser aplicável às denominadas Áreas ANC, tal como explicitado nos parágrafos 

anteriores da presente Secção. A introdução de tal figura (Áreas ANC) é, aliás, dispensável, pois a não 

verificação do critério multidimensional proposto pela ANACOM significa que a área em causa não reveste 
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as características necessárias para ser considerada competitiva e, como tal, deve ser considerada sob 

ponto de vista regulatório como área Não Concorrencial, o que implica estar sujeita às obrigações ex-ante 

que vierem a ser impostas na sequência da consulta pública em curso. 

   

III. O caso específico dos circuitos CAM e inter-ilhas: 

A vontade publicamente expressa por muitos operadores alternativos, entre os quais a Vodafone, em 

disponibilizar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira serviços de comunicações eletrónicas 

inovadores, bem como uma procura contínua desses serviços com elevados padrões de qualidade por 

parte dos utilizadores finais daquelas Regiões Autónomas, tem vindo a desencadear um aumento da 

necessidade de utilização dos circuitos CAM ao longo dos últimos anos, o que significa também uma 

procura crescente por níveis de capacidade cada vez mais elevada.  

A Vodafone regista, por isso, a tendência decrescente dos preços de acesso aos circuitos CAM e inter-ilhas 

que a ANACOM tem vindo, desde final de 2014, a propor no contexto do processo de análise e revisão do 

mercado de acesso de elevada qualidade em local fixo, sendo particularmente significativo o nível de 

desconto atingido na ligação de referência (1Ggps). Constata-se, assim, que a posição que vem sendo 

publicamente manifestada pela Vodafone é correta e pertinente, pois tamanho decréscimo de preços 

demonstra que os valores até agora vigentes, mesmo após a decisão provisória e urgente da ANACOM em 

Julho de 2015, eram desproporcionadamente elevados, constituindo um forte entrave ao 

desenvolvimento económico das Regiões Autónomas e perpetuando o seu isolamento. 

a) Sobre as economias de escala: 

Sucede, porém, que os preços de acesso aos circuitos CAM e inter-ilhas contemplados no SPD em análise 

continuam a não ter em consideração quaisquer economias de escala, privilegiando a aplicação de um 

princípio de linearidade de preços para todas as ligações entre 1 Gbps e 10Gbps, o que significa que aplica 

ao preço de uma ligação de 10Gbps um fator multiplicativo de 10X o valor da ligação de referência (1GB), 

sem que existam quaisquer fundamentos económicos ou técnicos que o justifiquem.  

A Vodafone considera que o acesso e utilização dos circuitos CAM e inter-ilhas comporta economias de 

escala, tendo, aliás, demonstrado isso mesmo através de estudo elaborado pelo Prof. Steffen Hoernig da 

Universidade Nova de Lisboa, denominado “Efeitos Económicos da Regulação dos Circuitos CAM e Inter-

Ilhas” e que foi oportunamente apresentado à ANACOM, constituindo o Anexo 1 da presente resposta. 
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Com efeito, para além da especificação de preços por Gbps, a Vodafone considera fundamental que o SPD 

reflita uma perspetiva evolutiva da utilização dos circuitos CAM e inter-ilhas, definindo e consagrando 

expressamente preços para débitos superiores a 1 Gbps, designadamente para 3Gbps e 10Gbps (os quais 

se aproximam dos níveis considerados necessários para a prestação dos serviços de comunicações 

eletrónicas de cariz mais fixo como sejam a televisão por subscrição), garantindo igualmente esse mesmo 

preço na combinação de múltiplos dos diferentes níveis de capacidade fixados (1 Gbps, 3Gbpbs e 10Gbps). 

Assim, em caso de utilização de capacidade de 13 Gbps, o preço aplicável deverá corresponder ao preço 

de 10Gbps mais o preço de 3Gbps. Tal modelo de remuneração permitirá atingir a largura de banda 

necessária nos circuitos CAM e inter-ilhas a fim de servir os clientes das Regiões Autónomas nas suas 

diferentes componentes de serviço (voz fixa, internet fixa e IPTV). 

Mais, os preços para débitos superiores a 1Gbps não podem deixar de refletir as economias de escala 

inerentes à contratação de níveis de capacidade superior. [INÍCIO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – 

SEGREDO DE NEGÓCIO CUJA DIVULGAÇÃO PODE PREJUDICAR OS INTERESSES DA VODAFONE] 

[FIM DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – SEGREDO DE NEGÓCIO CUJA DIVULGAÇÃO PODE 

PREJUDICAR OS INTERESSES DA VODAFONE] 

Em suma, mantendo a estrutura da oferta comercial (e não regulada da MEO), importa especificar, desde 

já, no SPD, os preços para circuitos com débitos superiores a 1 Gbps, designadamente para 3Gbps e 

10Gbps, garantindo igualmente esse mesmo preço na combinação de múltiplos dos diferentes níveis de 

capacidade fixados (1 Gbps, 3Gbpbs e 10Gbps), os quais devem repercutir efetivamente as economias de 

escala acima referidas. Em concreto, a Vodafone considera que existem efetivamente economias de 

escala neste serviço e que o preço máximo de um circuito de 10Gbps jamais deverá exceder 2,5 vezes um 

1 circuito de 1Gbps. 

Assim, é essencial que a ANACOM reconsidere os preços propostos no SPD em análise e atenda às 

economias de escala existentes na utilização dos circuitos CAM e inter-ilhas, contemplando-as 

devidamente nos preços de acesso aos referidos circuitos, pois tal circunstância permitirá aos operadores 

entrar de forma plena no mercado das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, disponibilizando 

serviços fixos de comunicações eletrónicas em condições verdadeiramente competitivas, 

nomeadamente no que se refere aos preços praticados e a qualidade inerente à prestação dos mesmos. 

Essa importância dos circuitos de elevada capacidade é, aliás, reconhecida pela ANACOM ao referir no 

Ponto 5.90 do SPD) que “… tendo atualmente os circuitos Ethernet um papel fundamental no contexto 

dos circuitos CAM e inter-ilhas suportados em cabos submarinos da propriedade da MEO, representando 
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praticamente 100% da capacidade alugada pelos operadores e focando-se a procura em circuitos de 

débito muito elevado, superior a 1 Gbps, nomeadamente de 10 Gbps (particularmente no anel CAM), há 

que reavaliar as condições de acesso a estes circuitos. Acresce que a procura futura incide 

essencialmente nos circuitos Ethernet e são estes que vêm sendo objeto de particular preocupação pelos 

operadores NOS e Vodafone nas suas pronúncias sobre a matéria.”. Conclui, por isso, a ANACOM (Ponto 

5.91) que “a ausência de regulação dos circuitos de 10 Gbps suscitaria a questão de um eventual acesso 

privilegiado da MEO a estes circuitos (face aos de débito inferior) para a prestação de serviços em 

condições economicamente mais favoráveis, não existindo quaisquer alternativas aos circuitos CAM e 

inter-ilhas.” 

A Vodafone partilha da análise retratada pela ANACOM no ponto 5.90 do SPD, mas considera que a 

conclusão desta Entidade fica muito aquém da referida análise e, por conseguinte, da necessária 

intervenção regulatória. Com efeito, para além de regular expressamente os preços de 10Gbps, é 

fundamental que tais preços reflitam as economias de escala que estão subjacentes à utilização de 

circuitos de elevada capacidade, pois, se assim não for, a intervenção regulatória será inútil na medida em 

que manterá presente o risco de acesso privilegiado da MEO aos circuitos de elevado débito que a 

ANACOM menciona no referido Ponto 5.91, ou seja, o operador com PMS manterá uma desigual e injusta 

vantagem face aos demais.     

Com efeito, nos termos propostos pelo SPD, embora o preço proposto para a ligação de 1Gbps possibilite 

à Vodafone, sem correspondente aumento dos custos, responder de forma mais adequada à utilização do 

respetivo serviço móvel nas Regiões Autónomas, podendo, assim, fazer face às crescentes necessidades 

de utilização da respetiva rede na componente móvel, a ausência do efeito de escala, mantém, à data de 

hoje, economicamente inviável a prestação do serviço Vodafone TV+Net+Voz nas Regiões Autónomas 

em virtude de serem necessárias ligações mínimas de 10Gbps, entre as Regiões Autónomas e entre estas 

e o Continente, cujos preços permanecem impraticáveis. 

Por outro lado, não contemplar economias de escala na definição dos preços de acesso aos circuitos CAM 

e inter-ilhas é persistir na manutenção de fortes barreiras à entrada que têm inviabilizado a criação de um 

verdadeiro ambiente concorrencial nas Regiões Autónomas, beneficiando os operadores já instalados e 

perpetuando o duopólio na componente fixa nas referidas Regiões. 

A consagração e aplicação, por via regulatória, de economias de escala ao preço do acesso aos circuitos 

CAM e inter-ilhas, garantirá que os preços das ligações se adequam aos requisitos crescentes de largura 

de banda para prestação de serviços de elevada qualidade pelos operadores e, naturalmente, contribuirá 
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para assegurar também maior satisfação dos clientes que residem nas Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira. Num mercado extremamente dinâmico, tanto do lado da oferta, como do lado da procura, 

onde a inovação é constante e a introdução de novos produtos e serviços prolifera, os requisitos de 

disponibilidade e de largura de banda (uplink e downlink) são cada vez mais exigentes, pelo que a 

consagração de condições de acesso, designadamente preços diferenciados por níveis de capacidade 

utilizada, que permitam fazer face a tais exigências é fundamental. Tal escalonamento ou diferenciação 

de preços é ainda mais premente se se atender à conjugação de diferentes fatores como sejam (i) a 

previsão de crescimento da largura de banda utilizada por um utilizador sofisticado ser de cerca de 50% 

(vertida na conhecida “Lei de Nielsen”) (ii) O facto de, no final de 2015, 6 em cada 10 subscritores do 

serviço de BLF dispunham de acessos com velocidades de download teóricas acima dos 30 Mbps e 3 em 

cada 10 já utilizava acessos com velocidades iguais ou superiores a 100 Mbps1 e (iii) a circunstância de a 

presente análise vir determinar obrigações que irão vigorar, pelo menos, nos próximos 3 anos, reforçando 

o quão crucial é garantir-se, desde já, as condições necessárias para permitir aos operadores alternativos 

prestar, nas Regiões Autónomas, todos os serviços que disponibilizam em Portugal Continental. 

É importante salientar que, apesar do enquadramento regulatório ter sido pouco favorável, a Vodafone 

suportou, durante muitos anos, custos extremamente elevados nas ligações para as Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira para garantir aos seus clientes que ali residem um elenco de serviços móveis e 

níveis de qualidade equivalentes aos dos clientes que residem no Continente, assim se promovendo a 

homogeneidade dos serviços prestados e contribuindo também para promover a coesão social e 

territorial.  

Sucede, todavia, que perante o enquadramento atual do sector e atendendo às características de 

fornecimento do serviço fixo e ao crescimento previsível das exigências dos consumidores no que se 

refere à velocidade, qualidade e tráfego dos serviços de acesso à Internet em banda larga, a assunção de 

custos prevista no presente SPD não é comportável com a evolução que se pretende para o setor das 

comunicações eletrónicas e, em particular, para as Regiões Autónomas. É essencial encontrar esse 

equilíbrio de custos e nessa vertente a ANACOM desempenha um papel decisivo, designadamente 

estabelecendo preços de acesso aos circuitos CAM e inter-ilhas que reflitam as economias de escala 

associadas. 

                                                           
1 In: Anacom, Serviço de acesso à Internet – 2015 
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Se assim não for, mantendo-se a ausência de uma estrutura diferenciada de preços por níveis de 

capacidade utilizada e cingindo-se a ANACOM apenas a uma eventual intervenção regulatória posterior e 

no seguimento de queixas dos operadores alternativos, esta será sempre tardia e seguramente ineficaz 

para suprir falhas ou corrigir assimetrias de mercado quando as mesmas se tornarem evidentes, não 

salvaguardando, assim, nem os interesses dos consumidores, nem dos operadores de comunicações e 

acima de tudo prejudicando o interesse das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

b) A disparidade entre os preços de acesso aos circuitos CAM e os preços de acesso aos 

circuitos inter-ilhas 

A Vodafone não vislumbra razão para que os preços propostos pela ANACOM para efeitos de acesso aos 

circuitos inter-ilhas sejam superiores aos preços propostos para aceder aos circuitos CAM. Na realidade, 

aplicando o preço máximo proposto pela ANACOM no presente SPD ao anel inter-ilhas que a Vodafone 

tem atualmente implementado para a Região Autónoma dos Açores [INÍCIO DE INFORMAÇÃO 

CONFIDENCIAL – SEGREDO DE NEGÓCIO CUJA DIVULGAÇÃO PODE PREJUDICAR OS INTERESSES 

DA VODAFONE] [FIM DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – SEGREDO DE NEGÓCIO CUJA 

DIVULGAÇÃO PODE PREJUDICAR OS INTERESSES DA VODAFONE]. 

Na perspetiva da Vodafone, tamanha discrepância entre os preços de acesso aos circuitos inter-ilhas e os 

preços de acesso aos circuitos CAM é injustificável, razão pela qual, aliás, o SPD não explicita, nem 

fundamenta, diferença tão significativa.  

Acresce que a construção da infraestrutura de suporte que efetua a ligação, quer dos circuitos CAM, quer 

dos circuitos inter-ilhas, foi objeto de cofinanciamento público por parte das autoridades regionais, 

nacionais e europeias, sendo que – conforme sobejamente reconhecido pela ANACOM no SPD em análise 

-  os custos efetivamente suportados pela MEO na construção da infraestrutura de suporte foram 

inferiores à construção da mesma infraestrutura no Continente.  

Além disso, a comparticipação com fundos públicos para a construção da infraestrutura em causa, ou seja, 

dos circuitos CAM e dos circuitos inter-ilhas, traduziu o reconhecimento das autoridades regionais, 

nacionais e europeias, do caráter ultra periférico das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e, 

consequentemente, da existência e da necessidade de compensar essas Regiões e os seus habitantes dos 

denominados custos de insularidade, procurando reduzir as assimetrias e minimizar os constrangimentos 

decorrentes do quotidiano nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, fomentando a coesão territorial. 

Assim sendo, atendendo que tais fundos públicos foram adequadamente adstritos às necessidades em 
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causa, isto é, compensar os denominados custos de insularidade e assegurar a coesão territorial, é 

legítimo concluir que o sobrecusto do interesse público em causa foi já devidamente acautelado e 

suportado. 

Nestes termos, não se compreende, uma vez mais, que os preços a cobrar pela utilização da infraestrutura 

de suporte que assegura a ligação entre o Continente e as Regiões Autónomas, sobretudo nas ligações 

inter-ilhas, não atendam às referidas necessidades que ditaram o cofinanciamento público, não 

concretizando ainda uma efetiva redução dos custos de insularidade, pois esta situação continua a 

inviabilizar o fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas em condições competitivas nas 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Além disso, tendo já sido devidamente salvaguardado o sobrecusto inerente ao interesse público que está 

subjacente ao investimento na construção dos circuitos CAM e inter-ilhas, não se afigura razoável que 

operadores alternativos, como a Vodafone, sejam forçados a suportar novamente o referido sobrecusto.  

Eis, pois, mais uma razão para que, tendo o sobrecusto já sido suportado por ocasião da comparticipação 

pública, o valor relevante de investimento não seja diferente do que sucederia no Continente, reiterando-

se a necessidade rever os preços propostos pelo SPD para os circuitos inter-ilhas tendo em especial 

consideração os preços aplicáveis aos circuitos ORCE no Continente, tal como explicitado no início da 

presente Secção. 

É, pois, imperioso rever os preços propostos no SPD em relação aos circuitos inter-ilhas de modo a que os 

mesmos reflitam uma efetiva orientação para os custos incorridos pela MEO, pois só assim serão criadas 

as condições de mercado competitivas que possibilitam a disponibilização de ofertas comerciais 

inovadoras e atrativas que irão beneficiar os utilizadores finais das Regiões Autónomas. Manter inalterados 

os preços propostos no SPD é fazer subsistir um obstáculo jurídico e regulamentar com “efeito direto nas 

condições de entrada e/ou posicionamento dos operadores no mercado relevante” (parágrafo 13 da 

Recomendação CE).  

É convicção da Vodafone que enquanto existirem nas ligações entre Continente e os Açores e Madeira, ou 

nos circuitos inter-ilhas, preços superiores aos praticados para distâncias equivalentes no Continente e 

soluções técnicas de ligações entre Continente e os Açores e Madeira, ou nos circuitos inter-ilhas, que 

não são nem técnica, nem economicamente eficientes, persistem razões por demais evidentes que 

justificam claramente a atuação regulatória urgente da ANACOM, repondo a efetiva concorrência neste 

mercado. 
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c) Níveis de disponibilidade diferenciados em função dos níveis de capacidade contratada e 

agravamento das penalidades aplicáveis: 

É essencial contemplar níveis de disponibilidade diferentes em função da capacidade contratada, 

considerando a Vodafone que para circuitos superiores a 1 Gbps o nível de disponibilidade deve 

necessariamente ser superior a 99,95% (atual grau de disponibilidade de circuitos de 1Gbps) em virtude 

da criticidade e o volume de tráfego cursado em tais circuitos.  

De igual modo, a Vodafone entende que a penalidade por incumprimento do nível de disponibilidade dos 

circuitos CAM (e dos restantes) deve ser revista e deixar de estar limitada a 2% das mensalidades 

aplicáveis. De facto, esta penalidade, tal como atualmente consagrada na ORCE, não se afigura 

minimamente dissuasora do seu incumprimento. Com efeito, poderá inclusivamente existir um nível de 

serviço tal em que os circuitos ficam completamente inoperacionais e face a uma mensalidade de €9.777 

(componente CAM + componente terrestre) a penalidade máxima por incumprimento do nível de 

disponibilidade será de cerca de €196. Este exemplo é paradigmático do carácter inútil do valor associado 

às penalidades previstas na ORCE, jamais contribuindo para assegurar o efetivo cumprimento dos níveis 

de disponibilidade dos circuitos em causa para assim assegurar verdadeiramente a disponibilidade 

pretendida, bem como a qualidade do serviço contratado. Nesse sentido, a Vodafone considera que a 

revisão e reforço das penalidades em análise são determinantes para constituírem um elemento 

suficientemente dissuasor que contribua para a desejável eficiência. Acresce que as penalidades 

atualmente previstas para as situações em apreço estão manifestamente aquém de compensar os danos 

que um eventual incumprimento dos níveis de disponibilidade prescritos poderá gerar. 

 

d) As ligações inter-ilhas Graciosa - Corvo; Corvo - Flores; e Flores – Faial: 

Tal como se refere no SPD as ligações inter-ilhas Graciosa - Corvo; Corvo - Flores; e Flores – Faial são 

atualmente asseguradas pela Fibroglobal na sequência de concurso público para a instalação, gestão, 

exploração e manutenção de redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade na Região Autónoma 

dos Açores. Tal como se refere no ponto 5.94, resulta do caderno de encargos e do referido concurso e do 

contrato assinado entre a Fibroglobal e o contraente público a obrigação de “disponibilizar acesso não 

discriminatório e transparente a todos os operadores que o solicitem”.  
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Neste contexto, afigura-se pertinente referir que a Vodafone disponibiliza serviços nas ilhas em causa, 

recorrendo a capacidade que contrata à MEO, a qual, conforme se refere no Ponto 5.93 do SPD contratou 

direitos de utilização de capacidade nas ligações em análise à Fibroglobal.  

Ora, perante a obrigação de não discriminação supra referida, a situação descrita é, no mínimo, caricata, 

uma vez que a Fibroglobal tem vindo a propor à Vodafone condições de acesso aos circuitos que ligam as 

ilhas em causa manifestamente incomportáveis e desproporcionais.  

Assim, embora sujeita a um enquadramento jurídico próprio, esta é uma realidade que a ANACOM não 

deve ignorar, pois tem repercussões ao nível do mercado em análise. Aliás, nesse sentido, refira-se que 

incumbe à ANACOM supervisionar e escrutinar o cumprimento das condições contratuais estabelecidas 

na sequência do concurso público que atribuiu à Fibroglobal a instalação, gestão, exploração e 

manutenção de redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade na Região Autónoma dos Açores. 

e) Necessidade de revisão anual do desempenho e dos níveis de capacidade utilizada: 

No âmbito das obrigações relativas ao controlo de preços e contabilização de custos, a ANACOM 

estabelece que a MEO deve “disponibilizar dados anualmente relativos aos preços dos circuitos 

CAM e inter-ilhas, de modo a permitir que a ANACOM faça a revisão anual dos mesmos”. 

Esta obrigação de disponibilizar os dados anualmente contribui para a transparência e para 

avaliar os níveis de utilização dos circuitos CAM e inter-ilhas, mas não comporta um dever efetivo 

de avaliação, nem de revisão por parte da ANACOM. Na perspetiva da Vodafone, é importante que 

a MEO disponibilize os dados em causa para habilitar a ANACOM a decidir e é igualmente 

relevante que a ANACOM decida com base nos dados disponibilizados pela MEO. Assim, a 

Vodafone considera que o SPD deve consagrar expressamente uma data para a MEO 

disponibilizar dos dados anuais relativos aos preços dos circuitos CAM e inter-ilhas e deve 

contemplar também uma data para que a ANACOM se pronuncie, decidindo sobre uma eventual 

revisão dos preços praticados ao nível dos circuitos CAM e inter-ilhas. Neste contexto, a Vodafone 

considera também que, para além da revisão anual de preços, o SPD deve contemplar que esta 

obrigação preveja igualmente a avaliação dos níveis de capacidade efetivamente utilizada pela 

MEO e pelos demais operadores que recorram à utilização dos circuitos objeto dessa revisão 

anual. Desta forma, assegurar-se-á que a avaliação anual dos preços praticados é efetivamente 
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concretizada e que uma eventual revisão toma em consideração todos os fatores relevantes e 

atendíveis para o efeito.  

 

II. Acesso às Estações de Cabos Submarinos (backhaul) 

No que se refere ao acesso aos circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais que por sua vez 

permitem o acesso (grossista) a capacidade nestes cabos amarrados nas Estações de Cabos Submarinos 

(ECS) em território nacional, a abordagem preconizada pela ANACOM parece evidenciar um esforço da 

Autoridade Reguladora Nacional em alterar a situação atual, a qual resulta, em grande parte, do 

enquadramento estabelecido pela Deliberação da ANACOM de 14 de Junho de 2012, que prevê a 

possibilidade de acesso em regime de coinstalação às centrais de amarração de cabos submarinos (ECS) 

da MEO. No entanto, a experiência da Vodafone tem demonstrado que tal prerrogativa redunda num 

exercício meramente teórico, pois a Vodafone tem sido confrontada com diversos constrangimentos 

impeditivos de concretizar a possibilidade de coinstalação consagrada na referida Deliberação.  

Refira-se que a localização geográfica de Portugal torna-o um ponto europeu privilegiado para a 

conectividade internacional com grandes cabos submarinos a ligarem a Europa, América, África e Ásia ao 

seu litoral. Tais características evidenciam a importância do acesso às Estações de Cabos Submarinos 

(“ECS”) da MEO e da capacidade de backhaul, cuja clarificação das condições se afiguram essenciais para 

que Portugal se torne num centro global de comunicações. Além de assegurar a ligação de capacidade 

nos cabos submarinos internacionais, os circuitos de backhaul são relevantes e necessários para que os 

operadores que têm capacidade contratada nos cabos submarinos possam transportá-la até aos pontos 

de presença de que disponham em qualquer parte do território nacional, isto é, são essenciais para que 

esses operadores possam aceder ao território nacional. Esta particularidade assume especial importância 

no caso da Vodafone Portugal, a qual fazendo parte de um operador mundial de comunicações (Vodafone 

Group Services Limited), pode assumir no seio do grupo a que pertence um papel de relevo na 

canalização do tráfego internacional, beneficiando assim também a economia nacional. No entanto, para 

tal é imperioso clarificar e regular de forma precisa as condições para o acesso e coinstalação nas ECS. 

Neste contexto, o acervo de considerações da ANACOM ao nível do backhaul, designadamente em 

matéria de acesso e não discriminação, demonstram conhecer tais constrangimentos e sobretudo os 

efeitos perniciosos que os mesmos têm provocado na concretização prática da prerrogativa relativa à 

coinstalação nas ECS da MEO, que redundam num enquadramento regulatório desprovido de efeito útil. 
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Mais concretamente, tais considerações levam a Vodafone a concluir que os termos da Deliberação da 

ANACOM, de 14 de Junho de 2012, que procedeu a alterações na ORCA e ORCE, designadamente os 

Pontos D.10 a D.12, têm sido insuficientes para superar os entraves existentes, os quais se traduzem, por 

um lado, na inexistência de redes de backhaul concorrenciais e, por outro, na apresentação de preços de 

backhaul exorbitantes e muito superiores aos preços praticados por consórcios internacionais e noutros 

países. 

Na perspetiva da Vodafone urge regular a componente comercial, designadamente o preço, pois esta é 

uma componente decisiva que continua impossibilitar a efetiva coinstalação dos operadores alternativos 

nas ECS da MEO.  

[INÍCIO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – SEGREDO DE NEGÓCIO CUJA DIVULGAÇÃO PODE 

PREJUDICAR OS INTERESSES DA VODAFONE] [FIM DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – SEGREDO 

DE NEGÓCIO CUJA DIVULGAÇÃO PODE PREJUDICAR OS INTERESSES DA VODAFONE] 

Não obstante as considerações tecidas pela ANACOM e o enquadramento regulatório atual, a verdade é 

que os vários pedidos de coinstalação que desde 2012 foram sendo dirigidos à MEO, jamais se traduziram 

na concretização da coinstalação de outros operadores nas ECS da MEO. 

Em termos práticos, importa referir que a solução que tem vindo a ser proposta pela MEO é tecnicamente 

pouco eficiente, estando os operadores obrigados a coinstalarem-se em infraestrutura adjacente à ECS. 

Apesar deste constrangimento técnico, a questão mais premente reside na fixação dos preços de 

coinstalação nas ECS da MEO, sendo premente a intervenção da ANACOM na respetiva fixação, uma vez 

que a proposta da MEO impossibilita que qualquer business case seja positivo face à relação investimento 

versus retorno. Nesse sentido, veja-se a comparação com valores propostos pela TATA para coinstalação 

na sua ECS localizada no Seixal face à proposta da MEO para amarração na ECS de Sesimbra (como base 

na última oferta recebida da MEO): [INÍCIO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – SEGREDO DE 

NEGÓCIO CUJA DIVULGAÇÃO PODE PREJUDICAR OS INTERESSES DA VODAFONE] [FIM DE 

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – SEGREDO DE NEGÓCIO CUJA DIVULGAÇÃO PODE PREJUDICAR 

OS INTERESSES DA VODAFONE] 

Assim sendo, a Vodafone considera ser de primordial importância manter a obrigação de coinstalação nas 

ECS da MEO e sobretudo regular expressamente os preços e as condições de acesso por forma a criar o 

enquadramento necessário e adequado que possibilite o efetivo acesso às ECS da MEO. 
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A Vodafone partilha, pois, do entendimento da ANACOM quanto à importância da coinstalação nas ECS da 

MEO, pois conforme refere o ponto 5.100 do SPD “… a coinstalação nas (ou próximo das) ECS evita que os 

operadores, que dela necessitam para concorrer no mercado, incorram no custo total dos circuitos para 

acesso a cabos submarinos internacionais (circuitos de backhaul), podendo eles próprios fornecer 

internamente essa ligação ou recorrer a ofertas de terceiros que não a MEO. Assim, a ANACOM mantém o 

entendimento de que a MEO deve permitir a coinstalação em ECS para efeitos de ligação a capacidade 

nos cabos submarinos internacionais…” 

No entanto, os termos em que tal possibilidade de coinstalação se encontra detalhada nos pontos 5.101 a 

5.108 introduzem uma discricionariedade deveras significativa que seguramente irá redundar em 

resultado semelhante ao que atualmente se verifica, isto é, a impossibilidade prática de concretizar a 

possibilidade de coinstalação nas ECS da MEO. Assim, a Vodafone defende que o SPD deve privilegiar a 

coinstalação como a forma de aceder às ECS da MEO e deve escrutinar de forma mais próxima e imediata 

os eventuais requisitos de segurança e técnicos que possam ser exigíveis. Apenas, em caso de 

impossibilidade reconhecida pela ANACOM, deverá ser equacionada a possibilidade de coinstalação em 

espaço adjacente. 

Mais especificamente, ainda, constata-se que o ponto 5.103 do SPD admite que a coinstalação nas ECS 

possa ser recusada com base em impedimento de ordem técnica ou de outra ordem, devidamente 

fundamentado pela MEO, caso em que deverá remeter simultaneamente à ANACOM a fundamentação 

para essa recusa e a documentação relevante demonstrativa no seu entender desse impedimento. Ora, 

considerando a natureza abrangente dos fundamentos que extravasam a natureza técnica, afigura-se 

essencial clarificar que tipo de causas ou fundamentos poderá a MEO invocar como suscetíveis de se 

enquadrarem no âmbito da causa de exclusão descrita no SPD e importa, sobretudo, clarificar que 

mecanismos de execução específica equaciona a ANACOM no caso de tais causas de exclusão não 

constituírem fundamento suscetível de recusar o acesso e coinstalação nas ECS por parte de operadores 

alternativos. De outro modo, os termos regulatórios propostos pela ANACOM jamais permitirão um 

escrutínio eficiente e rigoroso de eventuais comportamentos restritivos da concorrência que possam vir a 

ser adotados pelo operador com PMS ao nível do acesso às ECS, cujos riscos estão, aliás, descritos no 

ponto 5.73 do SPD. 

Instamos, pois, a ANACOM a exercer de forma mais eficiente os poderes regulatórios que lhe assistem, 

nomeadamente ao nível do acesso às ECS no território nacional, e a articular posições com os seus 
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congéneres europeus, por forma a adotar uma posição comum para a fixação de um enquadramento 

harmonizado das condições técnicas e financeiras pra coinstalação nas ECS. 

Um outro aspeto em que o SPD pouco contribui para a concretização prática da possibilidade de 

coinstalação nas ECS da MEO prende-se com a omissão de preços aplicáveis para circuitos de backhaul 

até 10 Gbps para acesso a capacidade em cabos submarinos internacionais.  

Com efeito, apenas se refere em relação à necessidade de ligação terminal, que os custos terão de ser 

razoáveis, mas a verdade é que os mesmos não estão especificados o que, na prática, vai permitir à MEO 

cobrar sempre o custo do segmento terminal, nem que seja pondo um custo superior na coinstalação. 

Não se vislumbra razão para tal ausência. Mais grave ainda, na perspetiva da Vodafone, é a prerrogativa 

atribuída à MEO de definir tais preços em momento subsequente à aprovação definitiva do SPD em 

apreço, pois isso poderá precludir a possibilidade dos interessados, entre os quais a Vodafone, de se 

pronunciarem sobre a adequação da proposta de preços que incumbirá à MEO apresentar à ANACOM.  

Assim, no caso do SPD em apreço manter a atual prerrogativa atribuída à MEO em apresentar à ANACOM 

uma proposta de preços para circuitos até 10Gbps para acesso a capacidade em cabos submarinos 

internacionais, é fundamental assegurar o direito de participação e pronúncia dos interessados, 

nomeadamente da Vodafone, acerca da proposta que vier a ser apresentada, por forma a assegurar o 

direito de audição dos interessados e acima de tudo o escrutínio rigoroso da adequação e competitividade 

dos preços que vierem a ser propostos pela MEO. É fundamental evitar que os operadores alternativos 

sejam confrontados com preços definitivos e em relação aos quais não tiveram oportunidade de se 

pronunciar, sob pena, uma vez mais, de a presente intervenção da ANACOM neste particular ser 

inconsequente. 

Além disso, tendo em consideração a visão prospetiva preconizada pelas orientações da Comissão 

Europeia relativas à análise e avaliação do poder de mercado significativo no âmbito do quadro 

regulamentar comunitário para as redes e serviços de comunicações eletrónicas (2002/C 165/03) e 

atendendo à tendência crescente para uma utilização intensiva das redes de comunicações eletrónicas, 

que exige mais capacidade e mais velocidade, a Vodafone entende que deve ser removida qualquer 

limitação à contratação de capacidade superior a 10 Gbps e que tal possibilidade não deve estar 

condicionada. 
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III. Alteração das Ofertas de Referência relevantes no âmbito do mercado de acesso de 

elevada qualidade em local fixo (ORCA e ORCE): 

Na perspetiva da Vodafone, o enquadramento das atuais ofertas de referência com relevo para o mercado 

de acesso de elevada qualidade em local fixo tem vindo a revelar-se pouco encorajador de uma atuação 

competitiva dos operadores alternativos perante a própria MEO, gerando por parte desta, 

comportamentos desconformes com os princípios e regras legais aplicáveis, nomeadamente em matéria 

de não discriminação, cujos efeitos prejudicam o normal funcionamento do mercado e afetam, 

inevitavelmente, a prestação de serviços pelos demais operadores alternativos que dependem de cada 

uma das ofertas de referência em causa. 

 

Assim, compromete-se, em última instância, o desenvolvimento do mercado que é objeto de análise do 

presente SPD, com especiais repercussões ao nível da disponibilização de serviços aos utilizadores finais.  

 

Convicta da importância destas alterações, a Vodafone formalizou, em 15 de setembro de 2014, junto da 

ANACOM, um pedido de alteração de diversas ofertas de referência, designadamente ORALL, ORAC, ORAP, 

ORCA e ORCE, não tendo obtido qualquer resposta do Regulador sobre o referido requerimento. Mais 

recentemente, em 16 de dezembro de 2015 – ou seja, mais de um ano depois do seu requerimento 

inicial, a Vodafone voltou a enviar novo Requerimento, insistindo nessa revisão das ofertas de referência. 

Todavia, não houve ainda qualquer revisão das ofertas que são particularmente importantes na análise de 

mercado subjacente ao presente SPD. É, pois, fundamental que a revisão do mercado de acesso de 

elevada qualidade em local fixo comporte também uma alteração das atuais ofertas de referência que 

regulam o os circuitos alugados (ORCA) e os circuitos Ethernet (ORCE), nos termos que adiante se 

explicitam. 

 

De seguida elencaremos as alterações às Ofertas de Referência acima identificadas que consideramos ser 

premente determinar, de modo a assegurar a existência de condições competitivas dos operadores 

alternativos. 

 

A. Criação de ferramenta de gestão que permita aos Operadores de Redes e Prestadores de 

Serviços de Comunicações Eletrónicas (OPS) conhecer qual a central MEO em relação à 

qual será efetuada a ligação requerida pelo OPS 
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Questão: 

Tendo em consideração o disposto na secção 1.4 do Anexo 1 da ORCA (“Características, condições e 

funcionalidade dos serviços”), verifica-se que a MEO não está vinculada a proceder à ligação requerida 

pelos OPS à central MEO mais próxima, mas sim naquela onde exista capacidade disponível nos links de 

suporte instalados. Todavia, a experiência tem demonstrado que tal decisão jamais é fundamentada pela 

MEO e que, em consequência, os OPS não dispõem de qualquer forma de escrutinar a decisão adotada 

pela MEO. Acresce que essa diferença entre a central mais próxima pretendida pelos OPS e aquela que 

acaba por efetivamente ser adotada pela MEO comporta discrepâncias tarifárias devido ao tipo de ligações 

que cada uma delas envolve, bem como ao nível das mensalidades especificadas no Anexo 3 da ORCA 

(determinadas em função da distância), algo que os OPS jamais conseguem escrutinar e que evidencia a 

importância da necessidade de fundamentação da decisão da MEO quanto à escolha de uma determinada 

central MEO em detrimento de outra mais próxima. 

Proposta de alteração: 

a) Prever expressamente na ORCA a obrigação da MEO disponibilizar uma ferramenta que permita ao 

OPS conhecer antecipadamente a central que deverá servir cada um dos PTRs (Ponto Terminal de 

Rede) do circuito e que, naturalmente, deverá servir de base à faturação do circuito em causa; 

b) A mesma ferramenta deverá contemplar também a informação relevante por forma a permitir aos 

OPS o cálculo da distância de cada troço principal; 

c) Nos casos em que comprovadamente se verifique uma impossibilidade técnica de efetuar a ligação 

do circuito à central mais próxima, a ORCA deve consagrar expressamente o dever da MEO 

fundamentar adequadamente a decisão técnica de seleção de uma determinada central MEO em 

detrimento da mais próxima. 

 

B. Consagração de procedimentos específicos de instalação em determinadas 

circunstâncias  

Questão: 

Tanto a ORCA, como a ORCE não contemplam procedimentos próprios para casos especiais, 

nomeadamente quando o OPS pretenda implementar de forma mais expedita determinados circuitos em 

concreto, atendendo a critérios como a celeridade, níveis de qualidade de serviço acrescidos ou outros. 
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Ambas as Ofertas de Referência devem contemplar um serviço “Premium” baseado em procedimentos 

alternativos, que se distingam sobretudo pela celeridade na instalação. 

Este tipo de necessidade é particularmente acentuada em relação a clientes empresariais, cujos tempos 

de implementação requeridos são cada vez mais exigentes e ambiciosos. Com efeito, estes clientes, cujo 

serviço que contratam assenta nas funcionalidades disponibilizadas ao abrigo das Ofertas de referência 

em análise, nem sempre são sensíveis aos próprios tempos de fornecimento dos meios de transmissão 

que o OPS necessita para lhes fornecer o serviço pretendido e alheando-se de tais condicionantes exigem 

geralmente tempos de implementação bastante mais curtos.   

Paralelamente, atendendo aos atuais procedimentos e parâmetros de Qualidade de Serviço relacionados 

com a instalação, a Vodafone tem vindo a deparar-se com inúmeras situações relacionadas com (i) a 

incorreta identificação dos circuitos no local de entrega, (ii) a falta de agendamento da entrega (pela MEO) 

com os responsáveis indicados para cada PTR, (iii) a falha no envio dos pontos de situação semanais, por 

parte da MEO, bem como alguns problemas de aceitação de moradas por parte da MEO, mesmo quando 

essas moradas constam na base de dados dos CTT. 

Proposta de alteração: 

a) Consagração de diferentes processos de instalação: Na perspetiva da Vodafone ambas as Ofertas 

de Referência devem incluir não só um procedimento padronizado para todas as instalações, mas 

também outros procedimentos de instalação específicos e diferenciados que se caracterizem por 

uma maior celeridade na instalação e cujas taxas de instalação poderão ser igualmente 

diferenciadas, desde que devidamente especificadas na Oferta de Referência aplicável. Refira-se, a 

título exemplificativo, a instituição de um tipo de instalação Premium, caracterizado por ter um 

prazo reduzido (e.g. 1 semana) e remunerado em conformidade (e.g. 25% acima do procedimento 

standard). 

b) Considerando os constrangimentos identificados, a Vodafone considera ainda necessário propor 

algumas alterações adicionais no sentido de aperfeiçoar os termos de funcionamento quer da 

ORCA, quer da ORCE, designadamente: 

 

 Instituição de penalidade para as situações em que a MEO não identifica corretamente os 

circuitos no ponto de entrega (e.g. 50% da taxa de instalação);   

 Consagração na ORCA e na ORCE, da possibilidade dos OPS poderem requerer à MEO o projeto 

de execução de determinado circuito; 
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 Obrigação da MEO contactar sempre o responsável pelo PTR, indicado pelo OPS no pedido do 

circuito, com vista ao agendamento de entrega do serviço; 

 Possibilidade do OPS enviar, no pedido de Encomenda, coordenadas geográficas do(s) PTR (s); 

 Definição de uma penalidade para a falha no envio do ponto de situação semanal dos pedidos 

em curso (e.g. 10% da taxa de instalação de cada circuito em curso);   

 Definição expressa nas Ofertas de Referência em análise que a MEO não pode recusar uma 

morada quando a mesma consta na base de dados dos CTT.  

 

C. Revisão do processo de migração 

Questão: 

O ponto 5.130 do SPD refere expressamente “no que respeita à migração entre produtos grossistas 

regulados, segundo o BEREC, os operadores com PMS podem ter um incentivo para discriminar em favor 

das suas operações a jusante. Assim, os processos de substituição grossista – migração entre produtos 

grossistas – são fundamentais para o desenvolvimento e para a manutenção de um ambiente 

efetivamente concorrencial, nomeadamente num contexto de migração para acessos grossistas de 

elevada qualidade de alto débito”. Acrescenta a ANACOM, concluindo na nota de rodapé 269 ao referido 

Ponto 5.130 que “é importante que os clientes grossistas possam mudar de produto e/ou fornecedor 

grossista com um mínimo de atraso e/ou disrupção.” 

Ora, justamente por isso, é importante salientar que o processo de migração (“Mudança Exterior”) de 

circuitos alugados descrito na ORCA e na ORCE tem evidenciado alguns constrangimentos operacionais 

que não se coadunam com a robustez e qualidade que os clientes dos serviços abrangidos por estas 

Ofertas exigem dos respetivos prestadores. Com efeito, é comum o OPS ser confrontado com a 

inevitabilidade de ter de optar pela instalação de um novo circuito no novo local (pagando uma taxa de 

instalação que é o dobro do valor da Mudança Exterior) ou solicitar que a referida Mudança Exterior seja 

executada em horário extraordinário (pagando um valor orçamentado ad-hoc pela própria MEO), em vez 

de se decidir por uma normal Mudança Exterior, visto que nesses casos a MEO não consegue assegurar 

que não se verifica interrupção do serviço. 

Proposta de alteração: 

É, pois, essencial ajustar o processo de migração de circuitos atualmente existente em ambas as Ofertas 

em análise, melhorando-o no sentido de conferir maior robustez aos diversos procedimentos inerentes e 
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instituindo penalidades efetivamente dissuasoras de quaisquer comportamentos suscetíveis de 

comprometer o sucesso do processo de migração em concreto. Nesse sentido, o processo de migração 

deve realizar-se sem quaisquer interrupções e nos casos em que estas se verifiquem deve ser aplicável 

uma penalidade correspondente a quatro vezes o valor da Mudança Exterior em causa acrescido de 25% 

por cada hora de interrupção de serviço. 

 

D. Revisão dos prazos de reparação de avarias 

Questão:  

Da análise dos Anexos que especificam os prazos de reparação de avarias na ORCA (Anexo 4) e na ORCE 

(Anexo 3), verifica-se que o prazo de reparação de avarias fixado para 80% das ocorrências no caso da 

ORCA e para 90% das ocorrências no caso da ORCE é específico e distinto do prazo que deverá ser 

considerado para a totalidade (100%) das ocorrências. Neste último caso, isto é, em relação a 20% (ORCA) 

ou 10% (ORCE) das ocorrências, constata-se que o tempo de reparação pode ascender a 72 horas. Ora, tal 

possibilidade afigura-se excessiva e desfasada das necessidades impostas pelo mercado aos operadores 

de comunicações eletrónicas. Tanto mais que o estudo realizado pelo Grupo Vodafone em relação a 

alguns dos mercados europeus onde opera, demonstram os prazos maiores de reparação jamais 

ascendem a 72 horas. 

 



 

C1 - Unclassified 

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. Avenida D. João II, 36, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa 

Telefone: +351 21 091 4870, Fax: +351 21 091 41 74  

Page 26 of 32 

Proposta de alteração: 

Neste contexto a Vodafone considera que o prazo de reparação de avarias quer para a ORCA, quer para a 

ORCE, deve ser 4 horas para a totalidade (100%) das ocorrências.  

 

 

E. Definição de janelas temporais para a reparação de avarias  

Questão: 

A ORCA e a ORCE não contemplam nenhuma janela de intervenção para que as reparações das avarias 

pela MEO possam ser devidamente calendarizadas e agendadas por forma a contribuir para uma 

otimização da gestão dos processos de reparação de avarias e evitando a proliferação de casos em que as 

avarias não são reparadas por desencontros e consequente impossibilidade de acesso. Com efeito, o que 

se verifica é que, em tais situações, a avaria não é reparada e torna-se necessário proceder ao 

agendamento de uma nova intervenção (cfr. secção 4.2 do Anexo 6 da ORCA) sem que a avaria tenha sido 

entretanto reparada. 

Proposta de alteração: 

A ORCA e a ORCE devem contemplar expressamente diferentes janelas temporais destinadas ao 

agendamento e realização da reparação de avarias. Assim, deve ser consagrado em ambas as Ofertas de 

Referência um procedimento que promova o entendimento entre o OPS e a MEO, os quais devem acordar 

antecipadamente a janela temporal para realizar a reparação da avaria. A fixação de uma janela temporal 

devidamente consensualizada entre a MEO e o OPS contribuirá para uma maior eficiência na gestão e 

processamento dos pedidos de reparação de avarias, assim como também contribuirá para diminuir as 

situações de desencontro entre os técnicos da MEO e do OPS suscetíveis de condicionar atualmente o 

sucesso da reparação. 

 

F. Revisão dos procedimentos e prazos relativos ao fecho de avarias 

Questão: 

No âmbito dos procedimentos de gestão de avarias descritos na secção 4.2 do Anexo 6 da ORCA, é 

referido que, em caso de discordância em relação à reparação de avaria, o OPS dispõe de um prazo 

máximo de 15 minutos para solicitar uma reanálise. Ora, tal prazo afigura-se manifestamente exíguo, quer 
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para avaliar a adequação da reparação, quer para dirimir a eventual imputação de responsabilidade e até 

mesmo para fundamentar um eventual pedido de reanálise nos termos descritos no parágrafo em análise. 

De igual modo, o prazo de 4 horas úteis para solicitar um pedido de redistribuição da avaria após o fecho 

da mesma via API/email (cfr. ponto 18 da secção 4.2 em análise), afigura-se insuficiente para realizar uma 

análise adequada e fundamentada que deve estar naturalmente associada a um eventual pedido de 

redistribuição da avaria nos termos prescritos. Com efeito, a eventual concretização de semelhante 

pedido só se verifica em função do resultado de um conjunto de diligências prévias que devem ser 

adotadas pelo OPS, nomeadamente o contacto com o cliente a fim de indagar da disponibilidade e 

qualidade do seu serviço, eventual Intervenção Conjunta ou, em alternativa, a realização de novos testes. 

Proposta de alteração: 

A Vodafone considera que quer na ORCA, quer na ORCE, os procedimentos para dirimir eventuais 

discordâncias na clarificação e imputação de responsabilidade pela avaria, ou seja, o procedimento de 

resolução de discordâncias no processo de reposição de serviços (motivo de fecho de participações de 

avaria), devem reger-se pelo princípio de celeridade. Nesse sentido, considera a Vodafone que eventuais 

discordâncias devem ser apresentadas pelo OPS à MEO no menor prazo possível após a verificação das 

respetivas ocorrências e estas devem ser igualmente sanadas com a máxima celeridade. 

Neste contexto, a Vodafone considera que o prazo para solicitar a reanálise da reparação de avaria não 

deve ser inferior a 4 horas e o prazo para solicitar a redistribuição das avarias nos termos prescritos na 

ORCA e na ORCE deve ser de 16 horas. 

 

G. Necessidade de implementação de um mecanismo de verificação das distâncias relativas 

aos circuitos alugados 

Questão: 

Não obstante uma componente remuneratória do serviço fornecido no âmbito da ORCA ter em 

consideração a distância dos circuitos alugados, designadamente as mensalidades especificadas no seu 

Anexo 3, não existe nenhum mecanismo que permita ao OPS escrutinar a distância apresentada (faturada) 

pela MEO. 

Proposta de alteração: 
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Consagrar expressamente um mecanismo que permita ao OPS verificar a exatidão da informação 

apresentada pela MEO acerca da distância do circuito que serviu de base à tarifa aplicável. 

 

H. ORCE – revisão das regras de cancelamento de um pedido de instalação de um circuito 

Ethernet 

Questão: 

O documento principal da ORCE dispõe que “O OPS poderá proceder ao cancelamento de um pedido de 

instalação de um circuito, estando sujeito ao pagamento, à MEO, do montante equivalente ao preço da 

respetiva instalação, acrescido dos custos por esta incorridos no processo técnico de fornecimento, a 

menos que esse cancelamento seja motivado por um atraso na instalação do circuito imputável à MEO 

superior a 15 dias, caso em que não é devido qualquer valor pelo OPS. Ao receber um pedido do 

cancelamento de uma instalação, a MEO informará o OPS dos custos incorridos até ao cancelamento, 

bem como da data em que teve início o processo técnico de fornecimento do circuito.” 

Todavia, na perspetiva da Vodafone tal regra afigura-se excessiva nos casos em que a MEO necessita de 

analisar a viabilidade técnica do circuito, pois nesses casos só em função do montante orçamentado pela 

MEO para a instalação do circuito pretendido pelo OPS é que é possível aferir da viabilidade económica 

daquele pedido. Assim, considera-se que em tais casos a regra em análise é deveras penalizadora para os 

OPS e por isso deve ser objeto de alterações. 

Proposta de alteração: 

Nas circunstâncias descritas a ORCE deve prever a possibilidade de cancelamento por parte do OPS sem 

qualquer penalidade sempre que o orçamento apresentado pela MEO demonstre que a instalação não é 

economicamente viável para o OPS. 

 

I. Consagração de níveis de disponibilidade individualizada por circuito 

 

Questão: 

Tanto na ORCA, como na ORCE o grau de disponibilidade dos circuitos num determinado período de 

referência é avaliado tendo por base um parque de circuitos adquiridos pelo OPS e em função de cada 

tipologia. Esta situação faz com que possam existir circuitos com avarias recorrentes que no final, 
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considerando a dimensão do parque em que se encontram integrados, não serão alvo de penalização e 

compensação pela MEO. 

Proposta de alteração: 

Ambas as Ofertas de Referência em análise (ORCA e ORCE) devem refletir também preocupações relativas 

ao desempenho individual dos circuitos instalados, pois a simples consideração da média decorrente de 

uma avaliação global pode ocultar deficiências relevantes de funcionamento em determinados circuitos 

e que, por isso, não devem ser ignoradas. Assim, importa também consagrar na ORCA e na ORCE níveis de 

disponibilidade individualizada por circuito. 

 

J. Aplicabilidade das penalidades previstas independentemente do fornecimento de previsões 

pela Beneficiária  

Questão:  

A secção 3 do Anexo 4 da ORCA e a secção 3 do Anexo 3 da ORCE dispõem que, em relação aos prazos de 

instalação, “… as compensações só serão aplicadas aos circuitos que estejam abrangidos pelo plano de 

previsões do OPS para o período em causa…”. Tal exigência afigura-se injustificada e desproporcionada, 

visto que faz depender a aplicação de uma penalidade da existência de previsões, desvirtuando o 

propósito dissuasor que está na origem da instituição de uma penalidade, bem como o juízo de 

censurabilidade inerente e que visa sancionar a conduta incumpridora da MEO.  

Proposta de alteração: 

1) Aplicação das penalidades especificadas na secção 3 do Anexo 4 da ORCA e a secção 3 do Anexo 3 da 

ORCE sempre que se verificar incumprimento pela MEO das regras previstas em cada uma das 

Ofertas de Referência e independentemente do fornecimento prévio de previsões. Com efeito, 

censurar a inobservância das regras aplicáveis e dissuadir tais comportamentos é o objetivo inerente 

à instituição de uma penalidade, pelo que devem as penalidades previstas na ORCA e na ORCE serem 

aplicáveis sempre que se verifique uma conduta incumpridora, ou seja, as penalidades previstas 

devem estar objetivamente associadas aos comportamentos que visam sancionar, sem fazer 

depender a respetiva aplicação de quaisquer outras condições, nomeadamente o fornecimento 

prévio de previsões. 

2) Não obstante, tendo em conta que o fornecimento prévio das previsões constitui um contributo 

relevante para um planeamento adequado, afigura-se pertinente ponderar a consagração na ORCA e 
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na ORCE de uma regra semelhante à que existe na atual secção 7 da ORAC, estipulando-se que, caso 

o OPS não tenha remetido à MEO o plano de previsões, beneficiará apenas de 75% do valor das 

penalidades previstas. De outro modo, caso os procedimentos prescritos pela ORCA e pela ORCE em 

relação ao fornecimento de previsões tenham sido observados pelo OPS, esta terá direito ao valor 

total (100%) da penalidade prevista e aplicável.  

 

K. Atualização da API 

Questão: 

A Vodafone considera que a utilização de API constitui uma ferramenta extremamente importante para o 

fornecimento regular dos serviços ao abrigo da ORCA e da ORCE, pois permite registar, de forma segura e 

coerente, alguma informação relevante assim como também permite agilizar algumas das diligências 

inerentes à instalação e fornecimento de circuitos alugados.  

Todavia, tal como na ORALL, não existem normas expressas na ORCA e na ORCE que regulem os 

procedimentos relativos à atualização da API e em face de tal ausência tem vindo a constatar-se que a 

MEO atualiza a API que serve de interface entre o seu sistema e o do OPS sem, por vezes, atender ao 

período mínimo de antecedência necessário para notificar de eventuais atualizações/alterações e sem 

atender a eventuais questões de compatibilidade entre as atualizações implementadas pela MEO e os 

sistemas utilizados pelo OPS. Tal circunstância resulta na possibilidade do OPS ser confrontado com 

atualizações da API num curto espaço de tempo que, por isso, pode provocar perturbações no regular 

funcionamento dos interfaces do OPS e da MEO, nomeadamente em termos de registo das diligências 

efetuadas e requeridas. Para além do impacto financeiro que tais atualizações poderão ter, 

nomeadamente se as mesmas implicarem desenvolvimentos significativos do lado do OPS. 

Proposta de alteração: 

A ORCA e a ORCE devem contemplar um procedimento específico para os casos em que a MEO pretenda 

atualizar a API, contemplando, nomeadamente, a obrigação de notificar o OPS de tal intenção com uma 

antecedência mínima de 30 dias úteis. É essencial que essa notificação contenha os elementos essenciais 

da atualização que a MEO pretende implementar por forma a permitir que o OPS avalie o impacto e a 

compatibilidade com os respetivos sistemas e assim evitar quaisquer eventuais incompatibilidades 

suscetíveis de perturbar o funcionamento do serviço fornecido ao abrigo da ORCA e da ORCE que possam 

surgir em virtude da referida atualização. 
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É ainda fundamental que seja expressamente definido na ORCA e na ORCE que nenhuma nova versão da 

API pode ser disruptiva em relação à versão em vigor a cada momento. A evolução da API, por parte da 

MEO, deverá acontecer numa ótica de upgrade sem nunca causar uma disrupção face às funcionalidades 

em vigor.  

 

L. Remoção dos limites das penalidades inerentes à disponibilidade 

Questão: 

As penalidades relativas à Disponibilidade que se encontram consagradas na secção 3 do Anexo 4 da 

ORCA e na secção 3 do Anexo 3 da ORCE são limitadas, o que condiciona significativamente o propósito 

dissuasor que lhe subjaz e que os reduzidos montantes das penalidades já por si também evidenciam. 

Proposta de alteração: 

A Vodafone considera que não devem existir limites aos montantes das penalidades aplicadas, devendo as 

secções supra referidas ser reformuladas em conformidade. 

 

M. Clarificação e uniformização dos procedimentos de resolução de conflitos consagrados na 

ORCA e na ORCE 

Questão: 

Os Anexos relativos a “Procedimentos de Faturação e Pagamentos” quer da ORCA, quer da ORCE 

contemplam procedimentos e regras de faturação pela MEO em relação às diversas componentes e 

serviços previstas em cada uma das Ofertas de Referência em análise. 

Não obstante a amplitude dos Anexos em causa, constata-se que os mesmos não contemplam 

procedimentos claros para efeitos de verificação e reconciliação de faturas, designadamente no que se 

refere ao prazo que ambas as Partes (MEO e o OPS) devem dispor para reclamar eventuais questões de 

faturação. 

Proposta de alteração: 

1 Neste contexto, propõe-se que a ORCA e a ORCE consagrem expressamente que, em caso de 

discordância sobre determinada fatura, ambas as Partes (MEO e Beneficiária) dispõem da 

possibilidade de reclamar num prazo máximo de 90 dias de calendário. 
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2 Para esse efeito, deve a ORCA e a ORCE contemplar também um procedimento para clarificação 

e resolução de questões de faturação nos seguintes termos: 

a. A MEO deve apresentar ao OPS os respetivos dados relevantes para efeitos de 

faturação; 

b. O OPS deve dispor de 90 dias para reclamar eventuais questões relativas à fatura 

emitida, juntando a documentação relevante para esse efeito; 

c. A MEO deve responder à reclamação apresentada pelo OPS num prazo máximo 

de 30 dias de calendário, podendo recusar a pretensão do OPS, desde que 

devidamente fundamentado e documentado; 

d. O OPS dispõe ainda de 30 dias para rebater a posição mais recente da MEO, 

desde que devidamente fundamentado e documentado; 

e. Caso, após os procedimentos anteriores, a discordância subsista, qualquer uma 

das Partes (MEO ou OPS) poderá suscitar a intervenção da ANACOM.  
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1 Introdução 

1.1 Objectivo do presente relatório 

 
1. Em Dezembro de 2014, a ANACOM publicou um Sentido Provável de Decisão 

sobre o mercado 4 (Mercado de acesso grossista de elevada qualidade num 

local fixo, ANACOM 2014), que incluía regulação específica para os cabos 

submarinos, concluindo que os níveis de preços de acesso anteriormente 

cobrados eram excessivos e propondo uma redução dos mesmos. 

2. A 23 de Julho de 2015 (ANACOM 2015a), em seguimento da consulta pública 

correspondente, a ANACOM adoptou uma decisão de medidas provisórias e 

urgentes em relação a parte mesmo mercado, circuitos Ethernet CAM e inter-

ilhas, propondo uma redução imediata em 50% dos preços de acesso 

cobrados e a inclusão de circuitos de 10 Gbps na lista dos circuitos com 

proposta de referência, e indicando que na decisão final sobre o mesmo 

mercado seria aplicada a orientação dos preços de acesso para os custos. Na 

base desta decisão esteve o reconhecimento da natureza essencial destes 

circuitos para a oferta de serviços de comunicações nas regiões autónomas, 

repetindo a avaliação que os preços de acesso cobrados eram “claramente 

excessivos”, “elevados e injustificados”, e que constituíam um forte entrave à 

concorrência. 

3. Neste relatório abordámos duas questões importantes relacionadas com este 

assunto, sendo a) a avaliação dos efeitos económicos do nível dos preços de 

acesso aos circuitos CAM e inter-ilhas; e b) a determinação dos rendimentos à 

escala na ocupação dos cabos submarinos e cálculo do preço de acesso. 

4. As respostas a estas questões foram elaboradas com base em informação 

publicamente disponível e em dados facultados pela Vodafone Portugal, 

constinuindo mesmo assim uma opinião independente. 

 

1.2 Os anéis CAM e inter-ilhas 

 
5. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira possuem uma única ligação ao 

Continente com largura de banda suficiente para a oferta de serviços de 

comunicações modernas, que é o anel CAM (Continente-Açores-Madeira) de 



Steffen Hoernig  4 

GANEC, Nova School of Business and Economics, Universidade Nova de Lisboa 

 

 

 

cabos submarinos, em conjunto com o anel inter-ilhas, ambos propriedade do 

MEO (antes Portugal Telecom).1 O anel CAM consiste em três troços: 

a. Carcavelos (Continente) – Funchal (Madeira): comprimento 848km, 

capacidade 135 Gbps, sendo um ramo do cabo Atlantis II que liga 

Portugal ao Brasil e Argentina (FPC 2015) e tendo sido activado em 

2000. O cabo Atlantis II foi construído por um consórcio de 25 

empresas, liderado pela Embratel, que também suportou $100m do 

custo total de $370m (IDATE 2005). Em 2003 entrou em serviço o 

cabo Madeira – Porto Santo, de comprimento 84km e capacidade 

72,5Gbps, em co-propriedade com a ZON Madeira. 

b. Carcavelos (Continente) – Ponta Delgada (São Miguel, Açores) 

comprimento 1829km, capacidade 135Gbps, um ramo do cabo 

Columbus III e tendo sido activado em 2000 (FPC 2015). O custo de 

construção da ligação Continente-Açores foi €33m, co-financiado em 

38% (€12.461m) pela FEDER no âmbito do programa REGIS II da 

União Europeia (DGDR 2002, IDATE 2005). 

c. Ponta Delgada (Açores) – Funchal (Madeira): comprimento 1132km, 

capacidade 140 Gbps, entrada em funcionamento em 2003. 

6. O anel inter-ilhas, que foi activado em 2003, consiste em 7 troços de um 

comprimento total de 839km, com uma capacidade de 62,5Gbps. Também 

este anel foi co-financiado pelo FEDER no âmbito do programa REGIS II, que 

suportou 46% (€9.278m) do custo de construção total de €20m (DGDR 2002, 

IDATE 2005). As ilhas Flores e Corvo foram ligadas a este anel em 2013, com 

um semi-anel de comprimento de 635km (Graciosa-Corvo, Corvo-Flores, 

Flores-Faial), capacidade 30Gbps, e propriedade da Fibroglobal (Viatel), um 

investimento de €12.5m com financiamento público de 64.5% (€8m). O MEO 

adquiriu direitos de utilização de capacidade neste anel da Fibroglobal. 

7. Todas as ofertas isoladas de banda larga nas regiões autónomas dos Açores e 

da Madeira, ou combinadas com os serviços de televisão e comunicações fixas 

ou móveis em pacotes triple- até quintuple-play, seriam obrigatoriamente 

                                                 
1 Dentro do anel-inter-ilhas, as ligações às ilhas Flores e Corvo são asseguradas pelo cabo submarino 
pertencente à Fibroglobal (ex-VIATEL), a quem foi adjudicada a sua construção na sequência do 
concurso público de RNGs rurais. A ligação entre a Madeira e Porto Santo é co-propriedade do MEO e 
NOS. O presente relatório está focado nas ligações pertencentes unicamente à MEO, alvo do Sentido 
Provavel de Decisão da ANACOM, mesmo que as nossas conclusões também se apliquem às outras 
ligações mencionadas. 
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baseados no acesso a estes anéis CAM e inter-ilhas, já que a construção de 

ligações alternativas que dupliquem o traçado actual não é economicamente 

viável. Estes anéis constituem, assim, uma essential facility e são um 

verdadeiro bottleneck ao desenvolvimento de um mercado de retalho 

funcional de comunicações electrónicas. 

8. Dado que o MEO (então Portugal Telecom) recebeu significativos apoios 

financeiros públicos no âmbito do programa REGIS II da Comissão Europeia 

para colmatar o problema da insularidade das regiões autónomas, a base de 

custo atribuível para a determinação dos preços de acesso é bastante 

reduzida, ao mesmo tempo que já passaram mais de 15 anos desde o 

investimento inicial, com uma grande parte do custo remanescente 

amortizado.  

9. Tratando-se os anéis CAM e inter-ilhas de uma essential facility co-financiada 

por dinheiro público, o MEO deveria ter a obrigação de providenciar acesso a 

ela em condições transparentes, não discriminatórias e com preços de acesso 

que permitam às empresas requerentes deste acesso competir efectivamente 

no mercado de retalho. 

 

2 O Mercados das Comunicações Electrónicas nas Ilhas 

2.1 Informação demográfica, económica e procura 

 
10. No último trimestre de 2014, a Região Autónoma da Madeira (RAM) tinha 268 

mil habitantes, 92,8 mil famílias (Census 2011) em 131 mil alojamentos 

(INE), com 77,2 mil subscrições de TV (ANACOM).2 Em 2012, existiam na 

RAM 2154 empresas de alojamento e restauração, e 1017 empresas de 

educação (PORDATA). 

11. No último trimestre de 2015, a RAM teve uma procura de serviços de alto 

débito num local fixo (por redes cabo ou fibra óptica) de 38,1 clientes por 100 

alojamentos, bastante alta comparado com uma média nacional de 29,2 

clientes por 100 alojamentos (ANACOM 2016). 

                                                 
2 Existem também ainda 15,6 mil alojamentos com assinaturas ao abrigo do protocolo celebrado entre 
o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que 
visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito 
nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. 
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12. O retrato é similar na Região Autónoma dos Açores, (RAA), 247 mil 

habitantes, com 81,7 mil famílias (Census 2011) em 111 mil alojamentos 

(INE), e 80,9 mil subscrições de TV (ANACOM).3 Em 2012, existiam 1511 

empresas de alojamento e restauração, e 1373 empresas de educação 

(PORDATA). 

13. No último trimestre de 2015, a RAA teve uma procura de serviços de alto 

débito num local fixo (por redes cabo ou fibra óptica) de 27,7 clientes por 100 

alojamentos, levemente abaixo da média nacional de 29,2 clientes por 100 

alojamentos (ANACOM 2016). 

(múltiplos de mil) Madeira Açores Continente 

Habitantes 268 247 10.047 

Famílias 92,8 81,7 3.869,2 

Alojamentos 131 111 5.694 

Subscrições de TV 77,2 80,9 3.176,6 

Fontes: PORDATA, INE, ANACOM. 

14. Constata-se assim que nas regiões autónomas a procura de televisão por 

subscrição e serviços de alta velocidade é substancial, de certeza não alheio 

ao facto da natureza ultraperiférica das mesmas e da necessidade de ficar 

ligado ao Continente social e economicamente. 

15. Enquanto o nível de subscrições de televisão e internet de alta velocidade 

estão na média nacional, ou acima dela, a situação económica das regiões 

económicas coloca-as bastante aquém da média nacional. Segundo o INE 

(2015), com dados relativos ao ano 2013, o mais recente disponível, o poder 

de compra na RAM era só 86,0% da média nacional, e na RAA levemente 

mais baixo ainda, com 84,6%. Estas diferenças de poder de compra apontam 

para uma necessidade persistente de maior desenvolvimento e integração na 

economia nacional destas regiões ultraperiféricas. Elas também implicam que 

um bem com o mesmo preço nominal como no Continente terá na verdade 

uma preço real (i.e. comparado com o poder de compra) mais alto nas Ilhas, 

                                                 
3
 Existem também ainda 21,7 mil alojamentos com assinaturas ao abrigo do protocolo celebrado entre 

o Governo da República, os Governos Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que 
visa garantir aos cidadãos dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito 
nacional bem como a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. 
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o que coloca os compradores em relativa desvantagem, particularmente se 

não existir um nível de concorrência suficientemente forte no mercado em 

causa. 

 

2.2 Cobertura de redes e serviços disponíveis 

 
16. Segundo informação estatística da ANACOM (2016), na RAM 67 mil 

alojamentos (51,4%) são cablados no standard DOCSIS 3.0 (acesso cabo de 

alta velocidade), e 31 mil (23,6%) por acessos FTTH/B, bastante abaixo das 

médias nacionais de 70,8% e 70,1%, respectivamente.4 Esta cobertura mais 

reduzida das redes contrasta fortemente com a procura relativamente alta 

acima mencionada, o que sublinha a clivagem entre desenvolvimento 

económico e necessidades sentidas pelas populações locais. 

17. Na RAA, 80 mil alojamentos (71,7%) são passados por redes cabo de DOCSIS 

3.0, e 24 mil (21,2%) por redes fibra. Enquanto a cobertura das redes cabo 

está na média nacional, outra vez a cobertura por redes de fibra está muito 

aquém da mesma. 

18. Tendo em conta que ambas as regiões autónomas foram beneficiadas por 

apoios públicos no âmbito da construção das “redes rurais” de nova geração, 

a cargo da Viatel, associada da Portugal Telecom, existe uma clara falta de 

investimento em redes de fibra óptica, assumindo-se que o valor da média 

nacional serve de benchmark para a cobertura considerada eficiente. Este 

investimento só terá lugar sem mais apoios públicos se não existirem 

estrangulamentos técnicos e económicos no acesso às Ilhas, i.e. nos circuitos 

CAM e inter-ilhas. 

19. Em relação aos serviços disponíveis, com acessos de alto débito (fibra ou cabo 

DOCSIS 3.0) os serviços disponibilizados são os mesmos pacotes contendo 

acesso à internet, televisão, e comunicações fixas e móveis que existem no 

Continente, pela mão dos operadores MEO (Portugal Telecom) e NOS 

(resultante da fusão entre ZON e Sonaecom). Porém, no final de 2014 ainda 

existia um número significativo de clientes com acessos de cabo analógicos, 7 

mil nos Açores e 3 mil na Madeira (ANACOM), que não permitem a oferta de 

                                                 
4 Não faz sentido considerar a soma dos dois valores, já que muitos alojamentos são cablados pelas 
duas redes, levando à dupla contagem dos alojamentos cablados. 
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outros serviços a não ser televisão por cabo, linear, sem funcionalidades de 

interactividade e com relativamente poucos canais. 

20. De facto, está em curso uma mudança forte dos hábitos no uso das 

comunicações electrónicas e da televisão, empurrada pelas mudanças 

tecnológicas e novos modos de vivência digital da geração mais jovem 

(Ericsson ConsumerLab 2015): Para começar, a televisão linear, quer dizer, o 

antigo modelo broadcast sem escolha activa do espectador sofre uma forte 

perda de audiência, que se está a mudar para um  unicast (acesso 

individualizado e on demand dos conteúdos preferidos). Em paralelo, a 

internet é usada crescentemente para serviços over-the-top de comunicações 

(Skype, WhatsApp) e streaming para entretenimento (Youtube). Ambos os 

factores implicam uma muito maior e crescente procura de largura de banda 

do que no modelo antigo.  

 

2.3 Níveis de preço e qualidade das ofertas 

 
21. Os operadores de comunicações em Portugal costumam seguir uma política de 

listas de preços (com IVA) publicamente anunciados iguais em todo território 

nacional. Isso verificou-se tanto em 2005 (IDATE 2005), como hoje em dia.  

Note-se aqui que o valor do IVA no Continente é de 23%, enquanto na 

Madeira é 22% e 18% nos Açores. Enquanto a NOS cobre os mesmo preços 

incluindo IVA nas RA e no Continente,5 o MEO fixa os mesmos preços antes de 

IVA e ajusta-os conforme da taxa de IVA local.6 Já que o objectivo da 

diferenciação no IVA é a redução do efeito da insularidade nos custos com 

fornecedores, esta política de preços do MEO parece indicar que o MEO não 

tem custos maiores que no Continente, certamente não alheio ao facto de ser 

proprietário dos anéis CAM e inter-ilhas. 

22. Em Fevereiro de 2016, para o segmento consumo, o MEO comercializa três 

ofertas principais de pacotes quadruple-play (televisão, banda larga, telefone 

fixo, telemóvel), e quintuple-play (com banda larga móvel). Com banda larga 

de 30Mbps e um cartão de telemóvel o preço mensal com IVA é €51,80 nos 

Açores e €53,55 na Madeira (“M4O lite”), com 100Mbps e dois cartões €64,27 

nos Açores e €66,45 na Madeira (“M4O”), e este último com 6Gb banda larga 

                                                 
5 Em http://www.nos.pt/particulares/pacotes/Documents/Atualizacao_tarifas_2016_PacotesFibra.pdf. 
6 Veja https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Tarifarios/Pacotes-Novos-Precos-2016.pdf. 



Steffen Hoernig  9 

GANEC, Nova School of Business and Economics, Universidade Nova de Lisboa 

 

 

 

móvel aumenta para €78,66 nos Açores e €81,32 na Madeira (“M5O”). O MEO 

também oferece três pacotes triple-play de televisão, internet e voz fixa: 

“Total 30 Especial” com 30Mbps de internet por €41,24 ao mês nos Açores e 

€42,64 na Madeira (€47,96 e €49,58 depois de 24 meses), “Total 30” por 

€47,96 nos Açores e €49,58 na Madeira, e “Total 100 Cine” com internet de 

100Mbps por €55,63 nos Açores e €57,52 na Madeira (estas ofertas incluem 

serviços e canais premium não especificados). Exceptuando o pacote 5P, o 

serviço de televisão OTT multiplataforma (PC, Tablet e Smartphone) da 

operadora é sempre cobrado ao cliente final de pacotes de serviços Multiple 

Play, quando este adere ao mesmo (€4,99 ao mês). 

23. As ofertas correspondentes da NOS, sempre com um cartão de telemóvel, são 

€53,80 com 30Mbps (“Quatro”), €56,99 com 100 Mbps (“Quatro Digital”), e 

€71,99 com 6Gb de banda larga móvel (“Cinco”). Um cartão de telemóvel 

adicional é oferecido ao preço de €10 por mês, aumentando o preço dos 

últimos dois pacotes para os valores iguais aos do MEO no Continente, de 

€66,99 e €81,99, respectivamente. As ofertas triple-play (televisão, banda 

larga e voz fixa) da NOS são “Iris 30 Megas”, com 30Mbps por €42,99, “Iris 

Light 100 Megas” com 100Mbps por €51,99, e “Iris Plus 100 Megas” com 

100Mbps por €57,99. Todas estas ofertas incluem o serviço Iris Online, para 

visualização de televisão OTT multi-plataforma (PC, Tablet e Smartphone). 

(€/mês) MEO (RAA/RAM) NOS Vodafone 

5play 100 Mbps, 2 SIM €78,66 / €81,32 €81,99 €81,80 

4play 100 Mbps, 2 SIM €64,27 / €66,45 €66,99 €63,70 

4play 30 Mpbs, 1 SIM €51,80 / €53,55 €53,80 ---- 

3play 100Mbps €55,63 / €57,52 €51,99; €57,99  €26,90 

3play 30 Mbps €41,24 / €42,64 €42,99 ---- 

Fonte: Preçários dos operadores. 

24. É também costume que os preços cobrados, e o conjunto de serviços 

oferecidos, não correspondam aos tarifários publicados. Qualquer cliente que 

chegue ao final do seu período de fidelização é contactado pelas equipas de 

retenção do seu operador com ofertas que respondem directamente às outras 

ofertas concorrentes disponíveis no mercado, numa tentativa de evitar a 

mudança de operador. Noutras palavras, mesmo que os planos de tarifários 

sejam fixados e publicados ao nível nacional, a tarifa efectivamente cobrada e 

os serviços incluídos dependem da presença local de ofertas concorrentes. 
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Mais uma vez este factor beneficia os utilizadores nos grandes aglomerados 

urbanos no Continente, em detrimento dos clientes nas regiões 

ultraperiféricas, onde existem menos ofertas alternativas. 

25. Nos últimos anos, em Portugal, a Vodafone tem adoptado uma política de 

investimentos e tarifários mais agressiva, na tentativa, conseguida, de se 

estabelecer como um operador convergente, reunindo ofertas de serviços 

sobre as redes móveis e fixas. Para o efeito investiu em larga escala no roll-

out da sua rede de fibra no Continente.  

26. O pacote quadruple-play “TV Net Voz + Móvel”, com 100Mbps simétricos de 

internet, um cartão móvel, 6 meses de Netflix e uma oferta introdutória de 

uma smartwatch Sony, tem um preço de €53,80. Finalmente, o pacote 

quintuple play inclui 7Gb de banda larga móvel e também 6 meses de Netflix, 

a um preço de €71,90. Ambos os pacotes têm incluído o serviço TV Vodafone 

(visualização OTT de televisão multiplataforma em PC, Tablet e Smartphone). 

Juntando um segundo cartão móvel ao preço mensal de €9,90, os preços 

correspondentes são €63,70 e €81,80, respectivamente, levemente mais 

baixo (em €3,29) ou quase igual aos do MEO e da NOS (a oferta equivalente 

tem restrições ao nível do Uplink, de 10 Mbps no caso do MEO e de 8 Mbps no 

caso da NOS). 

27. A oferta de pacote da Vodafone com o preço mais baixo é o triple-play “TV 

Net Voz” (televisão, banda larga e voz fixa) por €26,90 ao mês, com 100Mbps 

simétricos de banda larga, serviço de televisão OTT multiplataforma e uma 

oferta de 3 meses de Netflix. Este pacote apresenta-se assim com um preço 

largamente inferior aos pacotes comparáveis (com internet de 100Mbps) do 

MEO e da NOS, sendo a diferença (média simples entre RAM e RAA) €29,68 

(110%) para o MEO e €25,09 (93%) para a NOS (a oferta equivalente tem 

restrições ao nível do Uplink, de 10 Mbps no caso do MEO e de 8 Mbps no 

caso da NOS). Comparando com os pacotes triple-play mais baratos (com de 

largura de banda Downstream de apenas 30 Mbps e Upstream de 3Mbps 

(MEO) ou 2 Mbps (NOS)), a diferença ainda é de €15,04 (56%) para as 

ofertas destes operadores.  
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2.4 Conclusão 

 
28. Da informação reunida nesta secção é possível destilar os seguintes pontos 

principais: 

a. Enquanto a cobertura por redes da nova geração (cabo ou fibra) nas 

regiões autónomas está abaixo da média nacional, particularmente no 

que diz respeito à cobertura por fibra óptica, a procura para os 

serviços possibilitados por estas redes iguala ou excede a procura a 

nível nacional. Esta observação pode indicar uma maior necessidade de 

estar ligado ao mundo exterior, o que seria consistente com a natureza 

ultraperiférica da RAM e da RAA. 

b. As ofertas publicamente disponíveis de pacotes (televisão, banda 

larga, voz fixa, voz e banda larga móvel) dos três maiores operadores 

MEO, NOS e Vodafone seguem uma política nacional, i.e. os preços e 

serviços oferecidos são quase os mesmos em Portugal continental e 

nas Ilhas.7 Não obstante este facto, é preciso ter em conta que os 

operadores activamente fazem ofertas melhores individualizadas (mais 

baratas e / ou com mais serviços) para não perderem clientes para a 

concorrência. Estas ofertas dependem naturalmente das alternativas 

às quais o cliente terá acesso no seu local de residência, quer dizer, da 

identidade e número de operadores concorrentes. 

c. As ofertas nacionais do MEO e NOS são similares às da Vodafone no 

preço e serviços no segmento mais caro, que é de quadruple-play 

(triple-play mais voz móvel) e de quintuple-play (quadruple-play mais 

banda larga móvel), mas excedem-nas em 60% - 116% (dependendo 

da base de comparação) no segmento triple-play. Este último 

segmento tarifário, criador de valor para vários tipos de clientes, em 

especial a clientes com maior sensibilidade ao preço, deveria revestir-

se de uma importância adicional nas zonas do país com menor poder 

compra, como é o caso das regiões autónomas. Em todos os pacotes 

Multiplay (3P, 4P e 5P), as ofertas nacionais do MEO e NOS 

caracterizam-se ainda por terem débito de Uplink 10 a 12 vezes 

inferior ao oferecido pela Vodafone. 

                                                 
7 Enquanto a NOS e a Vodafone cobram preços com IVA iguais aos do Continente, o MEO cita preços 
antes de IVA iguais aos do Continente e ajusta depois o preço final em função do valor de IVA 
regional. 
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29. Resumindo, há forte procura, necessidade de investimento, e ofertas 

comerciais nacionais da Vodafone que estariam particularmente aptas para 

servirem as regiões ultraperiféricas da Madeira e Açores. É assim essencial 

para a criação de um mercado concorrencial de comunicações electrónicas nos 

RA que os preços de acesso às ligações ao Continente e entre as Ilhas sejam 

estritamente orientados para os custos das mesmas e que reflictam as 

economias de escala resultantes de uma maior procura de largura de banda. 

Se a entrada de mais operadores não for viável, seria questionável que os 

objectivos do co-financiamento destas infra-estruturas, que são o combate à 

insularidade e a promoção da coesão nacional, foram atingidos. 

 

3 Efeitos económicos e sociais do nível dos preços de acesso aos circuitos 

CAM e inter-ilhas 

 
30. Nesta secção reunimos a informação disponível para apresentar algumas 

considerações sobre os efeitos económicos e sociais de uma entrada da 

Vodafone no mercado dos pacotes de comunicações nas regiões autónomas. 

 

3.1 Redução do preço de retalho 

 

31. A ANACOM reconhece que os circuitos CAM e inter-ilhas são uma essential 

facility para fornecer serviços de retalho nas regiões autónomas, i.e. são 

necessários e impossíveis de duplicar sem financiamento público adicional 

(Anacom 2014). É de facto um monopólio natural, controlado pelo MEO (antes 

Portugal Telecom), e instalado numa altura em que a concorrência na voz fixa 

era incipiente e na banda larga simplesmente não existia. 

32. Por esta razão o acesso aos circuitos CAM e inter-ilhas é imprescindível para 

qualquer empresa que queira oferecer serviços avançados de comunicações 

electrónicas na Madeira e nos Açores, e o preço de acesso constitui um custo 

inevitável que terá de ser inteiramente coberto pelas receitas esperadas para 

a oferta poder ser viável economicamente. Nesta secção apresentaremos uma 

tentativa de avaliação dos efeitos económicos e sociais de um nível dos preços 

de acesso que possibilite a introdução, pela Vodafone ou de um outro 

entrante, das suas ofertas nacionais no mercado regional das Ilhas. 
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33. Esta introdução aumentaria o número de concorrentes de dois (MEO e NOS) 

para três, e aumentaria na mesma proporção o número de ofertas de pacotes 

de serviços neste mercado. É de sublinhar, porém, que segundo as 

informações recolhidas na secção anterior, a oferta triple-play da Vodafone é 

€15,04 a €29,68 mais barata que as ofertas correspondentes do MEO e da 

NOS, ou noutras palavras, que a Vodafone tem uma oferta significativamente 

mais vantajosa para o segmento dos consumidores mais sensíveis ao preço. 

Entre estes contam-se os consumidores com menor poder de compra, que 

existem em maior número nas Ilhas. 

34. Tendo em conta que os preços oferecidos individualmente aos consumidores 

tendem a responder directamente às ofertas concorrentes disponíveis no 

mesmo local de residência, a introdução desta oferta da Vodafone deverá ter 

a prazo um efeito nos preços praticados no mercado que extravasará 

largamente o efeito directo nos clientes da própria Vodafone. Por esta razão 

faz sentido basear uma estimativa dos efeitos económicos da entrada da 

Vodafone num cálculo hipotético da poupança possível dos clientes existentes 

no caso de se mudarem das ofertas triple-play do MEO ou NOS para a oferta 

triple-play da Vodafone. 

35. Se considerarmos só a mudança dos clientes de alto débito referidos pela 

ANACOM (2016), então teremos o número de 81 mil clientes (50 mil na 

Madeira e 31 mil nos Açores). Um número mais alto obtém-se contando todos 

os clientes de televisão de subscrição, que serão cerca de 195 mil (77,2 mil 

na Madeira, 80,9 mil nos Açores, mais 37,3 mil subscritores ao abrigo do 

protocolo mencionado nas notas de rodapé 2 e 3). O total da poupança 

potencial obtém-se multiplicando estes números com o diferencial de preço e 

o número de meses por ano.  

36. Como estimativa mais baixa, baseado no número de clientes de alto débito e 

a poupança mínima de €15,04, obtêm-se: 

81 mil x (15,04 €/mês) x (12 meses/ano) = €14,6 milhões/ano. 

Ao invés, usando o número de subscritores de televisão, e a média da 

poupança para serviços triple-play com a mesma largura de banda de 

100Mbps ((€29,68+€25,09)/2 = €27,39) obtêm-se um valor quatro vezes 

maior: 
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 195 mil x (27,39 €/mês) x (12 meses/ano) = €64,1 milhões/ano. 

37. Tanto o valor mais baixo como o mais alto configuram um rendimento 

significativo adicional das famílias, que reverterá para a economia regional, e 

que por causa do efeito multiplicador dos gastos terá um efeito maior do que 

o seu valor indica. 

38. Este cálculo foi baseado nos clientes já existentes, pressupondo 

implicitamente que um preço mais baixo não levará a um aumento da procura 

ao nível do mercado. Dado que esta procura já é relativamente alta nas 

regiões autónomas, não será de esperar uma mudança grande no número 

total dos clientes no mercado, mesmo que certamente haverá algum 

aumento. Nesse sentido, o preço mais baixo levará a um acesso mais 

facilitado aos serviços em causa, uma redução da insularidade, e uma 

melhoria na coesão social e económica. 

 

3.2 Aumento da variedade e qualidade 

 
39. Além do efeito de rendimento da oferta dos serviços da Vodafone nas regiões 

autónomas existem outros benefícios menos facilmente quantificáveis mas de 

igual importância. Primeiro, a entrada da Vodafone levará a um maior leque 

de escolhas para os consumidores, em termos de tarifários, ofertas, e 

serviços conexos. A possibilidade de escolher entre ofertas mais variadas já é 

susceptível de criar bem-estar adicional, e este aumenta se as novas ofertas 

forem de maior qualidade e / ou variedade. No caso da Vodafone, a oferta 

triple-play tem uma largura de banda substancialmente maior que as da 

concorrência (100Mbps em vez dos 30Mbps), nomeadamente no sentido 

Uplink (100 Mbps em vez de 10 Mbps no Meo e 8 Mbps na NOS) e a Vodafone 

também é o único operador em Portugal que oferece acesso ao serviço Netflix  

de forma integrada no seu serviço de televisão. De igual forma, conforme 

referido anteriormente, comparativamente aos serviços 3P e 4P oferecidos 

pelo MEO, os serviços Vodafone incluem já o serviço de televisão OTT 

multiplataforma, algo que vai de encontro às novas tendências de utilização 

do serviço de televisão, on demand, em qualquer dispositivo e em qualquer 

lugar. A oferta deste serviço cria assim valor acrescentado para os clientes 

Multiplay, ou em alternativa, traduz-se numa poupança adicional, tanto para 

os clientes como para a economia regional. 



Steffen Hoernig  15 

GANEC, Nova School of Business and Economics, Universidade Nova de Lisboa 

 

 

 

40. Até agora considerámos o mercado residencial, para o qual as ofertas 

nacionais são transparentes e fáceis de encontrar (mesmo se, como notámos 

as ofertas individualizadas são importantes). Ora, o mercado não-residencial 

não tem de longe o mesmo grau de transparência, e não podemos apresentar 

cálculos comparáveis sobre o impacto financeiro com a informação disponível. 

Segundo a PORDATA, existem nas regiões autónomas 2154 + 1511 = 3665 

empresas de restauração e alojamento, e 1017 + 1373 = 2390 “empresas de 

educação”. Para as primeiras talvez uma oferta concorrencial de televisão por 

subscrição seja o mais importante, mas para os estabelecimentos de 

educação uma boa ligação de banda larga, desenhada para as suas 

necessidades, será determinante. O mesmo se aplicará em relação às outras 

entidades públicas de soberania nacional (e-governo e e-cidadania) e de 

saúde (e-saúde). Dadas as distâncias que separam as ilhas, a possibilidade de 

apoiar os profissionais de saúde sem a necessidade de estar fisicamente 

presente, e o exercício da “telemedicina” trará muitos benefícios para as 

populações mais isoladas. 

 

3.3 Incentivos ao investimento 

 
41. A entrada da Vodafone no mercado com ofertas de pacotes de alto débito 

implicará um investimento correspondente na infra-estrutura de fibra óptica. 

Esta empresa tem seguido a estratégia das ofertas baseadas em infra-

estrutura própria em vários pontos do país, e poderá fazer o mesmo nas Ilhas 

(não contando os anéis CAM e inter-ilhas que, como foi dito anteriormente, 

não são replicáveis). 

42. Segundo a PORDATA, em 2013 existiam mais do que 23 mil empresas não 

financeiras na Madeira, e mais do que 25 mil nos Açores. Muitas destas 

empresas serão beneficiadas por uma maior concorrência no acesso às 

comunicações, sendo para uma parte deles (clientes corporate e SME) um 

pacote empresarial de serviços de alto débito absolutamente essencial.  

43. Outro grupo de empresas, os SOHO (“small office / home office”: pequenos 

escritórios ou agências de seguros ou de viagens, cafés, oficinas) muitas 

vezes optarão por um pacote residencial por ser mais barato. Para este grupo, 

a oferta da Vodafone, além de ser mais barata, oferece uma largura de banda 
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upload muito maior que as ofertas concorrentes, i.e. de 100Mbps em vez de 8 

ou 10 Mbps, reforçando a sua competitividade. 

44. Uma maior concorrência e melhor infra-estrutura neste mercado servirá 

também para fixar e até atrair empresas com valor acrescentado nas Ilhas, e 

para levar a um maior investimento na criação de empresas, fortalecendo 

assim o tecido empresarial ao reduzir o efeito da insularidade associado à 

economia pré-digital. 

 

3.4 Conclusão 

 
45. Resumindo, quando o preço de acesso às ligações com o Continente e entre 

as Ilhas o permitir, a Vodafone poderá oferecer nas regiões autónomas os 

pacotes de serviços que já oferece no Continente. Estas ofertas beneficiariam 

os consumidores e a economia local substancialmente, tanto em nível de 

preços (uma estimativa por alto indica poupanças potenciais entre €14,6 - 

€64 milhões por ano, ou se supormos uma cobertura de fibra parecida com a 

anuncidada pela Vodafone no Continente, de 71%, de €10,4 a €45,5 milhões 

por ano) como em termos de qualidade. 

46. Melhores e mais competitivas ofertas de banda larga para clientes não 

residenciais terão um papel importante no desenvolvimento da economia 

digital, reduzindo o efeito da insularidade, e levando à criação de novas 

empresas cujo modelo de negócio se baseia na facilidade da comunicação e 

no encurtamento da distância sentida entre as Ilhas e o resto do mundo. 

 

4. Rendimentos à escala e preços de acesso 

 
47. Nesta secção teceremos algumas observações em relação aos rendimentos à 

escala na provisão de acesso aos anéis CAM e inter-ilhas, nomeadamente na 

escolha de circuitos de 1 Gbps ou 10 Gbps, e como deveriam ser reflectidos 

nos preços de acesso respectivos. 

48. O relatório da consulta sobre o mercado 4 (ANACOM 2015b, pp. 95 – 102) 

contem muita informação sobre este assunto, mas quase toda esta 

informação é considerada confidencial. Sendo assim, estas nossas 
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observações farão uso da pouca informação publicamente disponível e de 

resto serão baseadas em argumentos de cariz geral. 

 

4.1 Lógica do financiamento público 

 
49. Como foi acima referido, a Portugal Telecom beneficiou de apoios públicos 

para a construção do anel CAM e do anel inter-ilhas no âmbito do programa 

REGIS II da Comissão Europeia. O valor total deste apoio era de €21,739 

milhões, que correspondiam a 38% do investimento no cabo entre o 

Continente e a Madeira, e 46% do investimento no caso do anel inter-ilhas 

(DGDR 2002). 

50. Estas altas taxas de comparticipação indicam que, na avaliação que a própria 

Comissão Europeia terá feito para este projecto, os benefícios socais e 

económicos resultantes deste investimento largamente excediam o resultado 

líquido que a Portugal Telecom poderia ter conseguido se tivesse suportado 

todo o custo do investimento sem apoios. Em princípio, o valor dos apoios 

seria calibrado no sentido de a Portugal Telecom receber um lucro “normal”, 

i.e. comparável com o retorno de um investimento no Continente, tendo em 

conta tanto a existência de concorrentes no retalho (e não uma situação de 

monopólio) como o princípio da cobertura dos custos. Noutras palavras, o 

financiamento público teria em conta a necessidade de abrir as redes co-

financiadas aos demais concorrentes para realizar os benefícios sociais deste 

investimento, como aconteceu mais recentemente nos concursos da “banda 

larga rural”. Um fecho destas redes aos concorrentes levaria a proveitos mais 

altos do que os que estiveram na base da concessão do apoio público. 

51. Pela mesma lógica, os preços de acesso à infra-estrutura em causa devem dar 

às empresas requerentes deste acesso a possibilidade de concorrerem em pé 

de igualdade com as empresas incumbentes. Neste respeito, relembramos 

que o MEO neste momento cobre preços de retalho com IVA menores do que 

no Continente, correspondentes às taxas de IVA mais baixas nas Ilhas. Este 

facto parece indicar que a propriedade dos anéis CAM e inter-ilhas dá ao MEO 

uma vantagem de custos de que o outro operador activo (a NOS) não 

beneficia. Para criar as mesmas condições para todos os operadores, é 

imperativo que o preço de acesso esteja orientado para os custos, ao mesmo 

tempo que os custos atribuíveis sejam líquidos da parte já coberta pelos 
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apoios públicos (que tendem de incluir, além dos custos da instalação, 

também uma participação nos custos de operação e manutenção). 

52. Segundo a informação publicamente disponível, não houve investimentos no 

aumento da capacidade nos anéis CAM e inter-ilhas desde a sua entrada em 

uso, entre os anos 2000 e 2003. Por esta razão, serão o investimento inicial, 

operação e manutenção, como foi dito co-financiados por apoios públicos, a 

ter em conta na definição dos custos atribuíveis. 

 

4.2 Utilização de capacidade e custo médio 

 
53. Em Julho 2015, a ANACOM indicou no relatório da consulta pública sobre o 

mercado 4 que o MEO terá de a informar se a percentagem da ocupação da 

capacidade instalada no anel CAM atingir os 80%, notando ao mesmo tempo 

que “... sendo que actualmente, de acordo com a informação disponível, não 

se antevêem quaisquer restrições de capacidade a curto e médio prazo.” 

(ANACOM 2015b, p.77). Visto não existir informação que a barreira do 80% 

tenha sido atingida, supõe-se para os argumentos seguintes que a capacidade 

ocupada no anel CAM corresponde no máximo a 80% da sua capacidade 

(135Gbps). 

54. O custo anual atribuído ao troço submarino (amortização da instalação, 

manutenção) não dependerá da sua utilização, ao contrário dos equipamentos 

terminais cuja dimensão terá de ser adequada a capacidade efectivamente 

usada. Noutras palavras, este custo é essencialmente fixo. Por isso, o troço 

submarino deveria evidenciar fortes economia de escala em função da 

capacidade usada (a contratada pelos outros operadores e a usada pela 

própria PT), como se expõe de seguida. 

55. Para que o preço de acesso cubra os custos atribuídos à infra-estrutura, este 

preço tem de ser igual ao custo médio de cada unidade de capacidade usado 

(Gbps/ano) associado à utilização total desta infra-estrutura. Para calcular 

este custo médio por Gbps, divide-se o custo fixo atribuído (amortizações 

contabilísticas do investimento inicial não co-financiado, manutenção não co-

financiada, alguns custos comuns reconhecidos pela ANACOM) pelo valor da 

capacidade usada, e soma-se a parte dos custos que varia directamente com 

a utilização (que neste caso é de valor reduzido ou mesmo zero).  
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𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑀é𝑑𝑖𝑜𝐺𝑏𝑝𝑠 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑥𝑜 𝐶𝐴𝑀

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
+ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 

Esta última parte não estará relacionada com o segmento de trânsito 

submerso, já que a maior ou menor utilização do mesmo não tem efeito nos 

custos do mesmo. Ao invés, ela está relacionada com o número e dimensão 

dos equipamentos terminais e ligações já em terra. 

56. Tendo estes factores em conta, o custo médio por Gbps para cada unidade de 

capacidade no troço submerso dependerá fortemente da utilização do mesmo 

troço, já que é determinado apenas pela distribuição do custo fixo pela 

capacidade usada, como aliás é corroborado pela ANACOM e o próprio MEO 

(ANACOM 2015b, p. 81). 

57. Ao mesmo tempo, e no mesmo documento, a ANACOM argumenta que 

rendimentos à escala só existem em acessos de baixo débito, exclusivamente 

por causa dos equipamentos terminais, não reconhecendo a existência de 

rendimentos de escala nos segmentos de trânsito.  

58. A conclusão da ANACOM, suportada por um exemplo numérico, de que 

qualquer desconto de quantidade no preço dos circuitos de 10 Gbps levará 

necessariamente a um aumento do preço dos circuitos de 1 Gbps (ANACOM 

2015b, p. 82), origina num lapso de lógica. Este exemplo numérico parte do 

princípio implícito que há uma capacidade de 13 Gbps (um circuito de 10 Gbps 

e três circuitos de 1 Gbps) a ser pedida, para um pagamento total hipotético 

de €728 mil. Depois é colocada a questão de como deveriam ser os preços 

deste dois tipos de acesso se o rácio dos preços fosse 1:10 (ausência de 

rendimentos de escala) ou 1:3 (rácio assumido, indicando existência de 

rendimentos de escala). Os valores assim obtidos são €56 mil e €560 mil no 

primeiro caso, e €121 mil e €364 mil no segundo, dando origem à conclusão 

referida que o preço de 1 Gbps tinha de aumentar. 

59. Ora, o exemplo apresentado não tem nada a ver com rendimentos de escala, 

mas é um mero exercício de atribuição de custos a um valor de capacidade 

anteriormente fixado ou já usado. Se uma menor quota dos custos é atribuída 

a uma parte, por definição a outra tem de ter uma maior quota (o que 

aumenta o preço). 
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60. Ao contrário do exemplo referido, rendimentos de escala surgem por via de 

aumentos da capacidade contratada, sendo que só uma maior utilização da 

capacidade permite baixar o custo médio de cada unidade usada. Na definição 

dos custos atribuíveis, e dos respectivos preços de acesso, o que se tem de 

ter em conta é a diferença na redução do custo médio causado por um 

aumento da capacidade usada em 1Gpbs e um aumento da mesma em 

10Gpbs. Esta questão é tanto mais relevante que os preços de acesso 

existentes nos anéis CAM e inter-ilhas, reconhecidamente excessivos, 

impedem a realização destes ganhos de rendimentos de escala. 

Apresentaremos de seguida uma simulação simples de cobertura de custos fixos 

e rendimentos de escala, abstraindo num primeiro passo completamente de 

detalhes técnicos que originariam rendimentos à escala bastante mais fortes. 

Mais precisamente, vamos pressupor que um circuito de 10 Gbps ocupa 10 

vezes mais “espaço” no cabo do que um circuito de 1 Gbps (na realidade é 

muito menos). O propósito desta simulação é somente indicar como mesmo 

neste caso, de menores rendimentos de escala por definição, rendimentos de 

escala surgem naturalmente. 

61. O seguinte quadro indica como o custo médio de um cabo varia com 

aumentos de capacidade usada em 1 Gbps ou 10 Gbps, respectivamente, 

supondo que a capacidade máxima é 135 Gbps como nos troços que ligam o 

Continente às Ilhas. O quadro apresenta como pontos de partida três níveis 

de capacidade previamente ocupada, sendo o máximo 80% como 

anteriormente referido. 

Redução do 

custo médio por 

Gbps/ano   

Utilização prévia 

(% de 135 Gbps) 

    20% 50% 80% 

Capacidade 

adicional (Gbps) 

1 Gbps -3,6% -1,5% -0,9% 

10 Gbps -27,0% -12,9% -8,5% 

  Diferença -23,5% -11,4% -7,6% 

Simulação da redução do custo médio devido a um aumento 

da utilização do troço em 1 ou 10 Gbps 

Constata-se um resultado claro: Enquanto a redução do custo médio atribuído 

a 1 Gbps adicional ronda 1% a 3,5%, a redução correspondente a um pedido 

de 10 Gbps adicionais leva a uma redução do custo médio em 8,5% a 27%, 

ou uma redução maior em 7,6% a 23,5% por Gbps/ano. Assim, mesmo com 
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uma utilização prévia bastante alta do troço, existem rendimentos à escala 

fortes na sua utilização, reflectidos claramente nos custo médios. 

62. Note-se que a determinação do desconto acima apresentado é baseado 

directamente na continuada cobertura dos custos, como no exemplo da 

ANACOM. Mas ao contrário do que a ANACOM concluiu, se os descontos por 

10 Gbps acima indicados forem adoptados, seria possível baixar (e não 

aumentar), o preço por 1 Gbps, já que uma parte significativa do custo total 

(pelo menos 10Gbps/108Gbps = 9,2%, sendo 108 Gbps 80% de 135 Gbps) 

será coberta pela procura adicional de acesso. Noutras palavras, a capacidade 

previamente utilizada passará a ter de cobrir, em vez de 100% dos custos, no 

máximo 87.5% dos mesmos (ou talvez menos), o que possibilitará a redução 

dos preços de acesso anteriormente cobrados. 

63. Agora, tendo em conta que um circuito de 10 Gbps ocupa o mesmo espaço 

físico no cabo que um circuito de 1 Gbps, já que é utilizada a mesma fibra, os 

rendimentos de escala são ainda bastante mais fortes. No limite, se for só 

contabilizada a utilização do número de fibras ocupadas, um circuito de 10 

Gbps poderia ter o mesmo preço (no total) que um circuito de 1 Gbps, ou 

noutras palavras, o preço por Gbps do primeiro poderia ser um décimo do 

preço do segundo (um desconto de 90%). 

64. Existe outra razão importante para que os rendimentos de escala subjacentes 

sejam evidenciados nos preços de acesso, que é a eficiência da utilização da 

infra-estrutura em causa. A escolha da capacidade de acesso pedida por um 

operador alternativo depende da relação entre o preço desta capacidade e os 

benefícios que acarretaria competindo no mercado. Um preço de acesso que 

reflecte as economias de escala de infra-estrutura levará, para o mesmo 

pagamento pelo acesso, a uma maior procura de capacidade e por isso a uma 

melhor e mais eficiente utilização da infra-estrutura. Este seria sempre um 

objectivo importante na gestão de um bem co-financiado com dinheiros 

públicos, como é aqui o caso, e além disso permite ao operador alternativo 

oferecer serviços de melhor qualidade no mercado de retalho. 
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4.3 Custo e preço de acesso 

 
65. As alternativas mais comuns para definir preços de acesso são preços retail-

minus e preços orientados para os custos. No caso específico, existiu de facto 

um período de preços retail-minus, o que foi justificado pela ausência de 

informação suficiente para calcular os custos subjacentes. A ANACOM 

reconhece que neste momento já não se justifica a definição de preços de 

acesso retail-minus aos anéis CAM e inter-ilhas, porque a informação de 

custeio necessária já está disponível. 

66. Neste âmbito de preços de acesso excessivamente altos, outro argumento 

relevante a favor de preços orientados para os custos é que o cálculo do preço 

retail-minus dificilmente terá em conta os preços do mercado de retalho 

vigentes depois de um aumento da intensidade de concorrência, causado por 

uma futura redução desse mesmo preço de acesso para níveis razoáveis. 

Entra-se de facto num círculo vicioso: o preço de acesso são altos porque os 

preço de retalho são altos, e os preços de retalho são altos porque o preço de 

acesso é alto. A orientação deste último para os custos quebra este círculo 

vicioso. 

67. A ANACOM (2015b, p. 105) constata o seguinte: “A orientação dos preços 

para os custos com base nos dados referidos na secção anterior conduziria a 

um proveito anual máximo de 50.832 euros por Gbps por troço/circuito CAM 

(não securizado), aplicável entre qualquer uma das centrais de acesso à parte 

submersa do anel CAM (circuitos CAM), correspondendo a um preço mensal 

máximo de 4.236 euros por Gbps, o qual deve ser tido em conta no quadro da 

decisão final...”. O valor correspondente para o anel inter-ilhas indicado no 

mesmo documento (p. 114) é uma mensalidade de €5295/Gbps, ou €63540 

por Gbps e ano. Trata-se de preços máximos, que incluem o equipamento de 

desmultiplexagem e custos comerciais e comuns reconhecidos pela ANACOM. 

68. Neste contexto não é referido explicitamente se a contabilidade de custos 

implementada indica correctamente os rendimentos à escala, ou quais 

descontos potenciais poderiam ser incluídos na decisão final sobre o mercado 

4. Os argumentos acima expostos indicam que este desconto deveria existir, 

e que poderia ser significativo. 

69. Neste contexto é ainda de sublinhar que a regulação tem de ser forward-

looking, particularmente num mercado com fortes dinámicas em ambos os 
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lados da procura e da oferta. A constante introdução de novos serviços OTT 

com sempre maior necessidade de largura de banda uplink e downlink faz 

com que uma intervenção ex post, para corrigir falhas de mercado quando já 

estiverem evidentes, chegaria tarde demais para garantir o desenvolvimento 

económico dos RA. Preços de acesso que têm em conta as economias de 

escala apresentam maiores garantias de apoiarem a inovação em novos 

serviços e o desenvolvimento económico. 

 

4.4 Conclusão 

70. Resumindo, a determinação dos rendimentos à escala no uso de uma infra-

estrutura tem de passar pela verificação do efeito de aumentos da capacidade 

contratada sobre os custos médios: não é procedente reatribuir custos em 

parcelas diferentes entre usos já existentes. Apresentámos uma simulação 

que mostra claramente que os ganhos de escala de um pedido de acesso a 

um circuito de 10 Gbps são muito maiores do que a um circuito de 1 Gbps, 

mesmo não tendo em conta factores técnicos importantes de redes de nova 

geração. Quando se incluem estes últimos factores, então os rendimentos de 

escala podem ser ainda muito maiores, como acima explicitado. 

71. O não aproveitamento das economias de escala na definição dos preços de 

acesso colocará em desvantagem requerentes acesso cuja intenção é oferecer 

serviços que carecem de uma grande largura de banda, como pacotes que 

incluem televisão por subscrição, e pode mesmo inviabilizar a entrada dos 

mesmos no mercado, beneficiando os operadores existentes. 

72. Resta-nos a esperança que a orientação para os custos dos preços de acesso, 

e o aproveitamento das evidentes economia de escala no acesso aos anéis 

CAM e inter-ilhas, ajudarão a criar um clima de concorrência efectiva nas 

Regiões Autónomas, em benefício da sua população e da coesão nacional. 

Lisboa, 28 Fevereiro 2016 

 

Steffen Hoernig 
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