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1. Introdução 
 

Os comentários ora enviados constituem a posição da Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (doravante Vodafone) sobre a consulta em apreço, podendo sofrer alterações em 

virtude de uma evolução das condições do mercado ou de novas decisões ou projetos de decisão 

que a ANACOM venha futuramente a aprovar, neste contexto ou noutro, com ele direta ou 

indiretamente relacionado. 
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2. Comentários Gerais 
 

Os processos de análise de mercado representam um momento determinante na definição das 

condições de mercado e o grau de competitividade que se deseja para o seu desenvolvimento e 

prosperidade para os próximos 3 anos, período sobre o qual a respetiva análise de mercado deverá 

incidir e atuar preventivamente. 

Neste sentido, a Vodafone saúda a iniciativa da ANACOM de promover a presente análise de 

mercado - mercado grossista de originação de chamadas num local fixo - procurando rever a 

definição dos mercados do produto e mercados geográficos, a avaliação de PMS e a imposição, 

manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares decorrentes da sua última 

análise a este mercado, cuja decisão final data de 14 de agosto de 2014. 

Porém, é com alguma surpresa que a Vodafone constata que, para o presente mercado de 

originação de chamadas em local fixo, o Regulador tem um cumprimento integral e exemplar da 

periodicidade com que as análises de mercado devem ser promovidas - 3 anos - , quando teve um 

comportamento totalmente díspar sobre outros mercados significativamente mais estruturais 

para o desenvolvimento e competitividade do mercado de comunicações eletrónicas português,  

como sejam os mercados de acesso local grossista num local fixo (Mercado 3A) e de acesso central 

grossista num local fixo para produtos de grande consumo (Mercado 3B), cujo processo de revisão 

demorou mais de 8 anos. Tal facto é ainda mais surpreendente se se atender ao facto de o mercado 

grossista de originação de chamadas em local fixo deixou de integrar a Recomendação sobre 

mercados relevantes da Comissão Europeia de 20141. 

Apesar da referida remoção da lista de mercados relevantes, a ANACOM considerou relevante 

proceder à sua análise, apresentando no documento submetido a consulta os principais motivos 

para que se justifique uma atuação regulatória ex-ante no mercado de originação grossita de 

chamadas em local fixo em Portugal. O Regulador fundamenta tal intervenção com o facto de o 

                                                                 

1 Recomendação 2014/710/UE da Comissão Europeia (CE), de 9 de outubro de 2014 
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mercado português ainda se revestir de características competitivas específicas que exigem a 

manutenção de regulação ex-ante e imposição de obrigações, posição com a qual a Vodafone 

concorda genericamente, excetuando a proposta do Regulador de desregular o mercado de 

originação grossita de chamadas em local fixo destinadas a numeração não geográfica (NNG). 

Com adiante se detalhará nos comentários específicos, a Vodafone não concorda que o mercado 

retalhista das chamadas destinadas a NNG para a prestação de serviços especiais seja distinto dos 

mercados retalhistas de acesso à rede telefónica pública num local fixo e dos serviços telefónicos 

publicamente disponíveis fornecidos num local fixo e, inerentemente, que os respetivos mercados 

grossistas  - o mercado de originação grossista de chamadas em local fixo destinadas a NNG e o 

mercado de originação grossista de chamadas em local fixo para a viabilização de serviços 

telefónicos retalhistas – sejam considerados mercados separados, devendo ambos ser alvos de 

regulação ex-ante e de imposição de obrigações regulamentares. 

A presente análise de mercado não se pode fundamentar numa definição de mercado incorreta e 

imprecisa, ainda para mais porque é esta a principal alteração estrutural que o presente processo 

de revisão se propõe a introduzir face à decisão de 20142, alteração esta que irá contribuir para a 

degradação das já de si exigentes condições de competitividade que os operadores alternativos 

no mercado da NNG enfrentam, nomeadamente se se atender à realidade vivida pelos operadores 

alternativos de menor dimensão, i.e., excluindo o operador NOS. 

No que se refere ao mercado de originação grossista de chamadas em local fixo para a viabilização 

de serviços telefónicos retalhistas, a Vodafone concorda que o mesmo ainda sofre de 

condicionalismos que justificam uma intervenção ex-ante sobre o operador que detém poder de 

mercado significativo – a MEO – justificando-se plenamente a manutenção das obrigações 

atualmente impostas (nomeadamente, a imposição da ORLA, a prestação de serviços de seleção 

                                                                 

2 E, conforme referido do documento submetido a consulta, tal alteração decorre de comentários submetidos pela 
MEO no processo de consulta pública promovido aquando da revisão de mercado de 2014, não tendo sido solicitado 
pedido idêntico por parte de qualquer operador alternativo para a desregulação do mercado de chamadas em local 
fixo destinadas a NNG.   
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e pré-seleção e a aplicação do princípio da não discriminação), bem como a sua evolução e 

adequação à realidade de mercado atualmente vivida e prevista para os próximos anos.  

No entanto, a Vodafone considera que o Regulador deverá ter um papel mais ativo de 

intervenção na definição dos processos e procedimentos que compõem estas obrigações e que 

pautam a atuação da MEO face aos seus concorrentes diretos, visando atenuar as significativas 

vantagens que o operador histórico tem face aos demais prestadores de serviços eletrónicos.  

Neste sentido, a presente análise de mercado deverá procurar concretizar soluções para as 

preocupações manifestadas pelos operadores alternativos, em diversas sedes, sobre o 

funcionamento da ORLA e a atuação da MEO, como sejam as dificuldades sentidas pelos 

operadores alternativos na ativação de novos acessos ORLA ou na necessidade dos pedidos de 

instalação terem de ser solicitados diretamente pelo cliente à MEO, entre outros.  
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3. Comentários específicos 
 

Nos próximos pontos, a Vodafone detalhará as suas principais considerações sobre a presente 

análise de mercado, procurando seguir a estrutura do documento submetido a consulta sempre 

que possível. 

 

 

3.1. Definição de mercados relevantes e mercados 
suscetíveis de regulação ex-ante e definição de PMS 

 

3.1.1. Mercado de originação de chamadas em local fixo para a 
viabilização de serviços telefónicos retalhistas 

 

Tal como indicado nos comentários gerais, a Vodafone considera que os mercados de acesso à 

rede telefónica pública num local fixo e dos serviços telefónicos publicamente disponíveis 

fornecidos num local fixo em Portugal sofrem de condicionalismos específicos que exigem a 

manutenção da regulação ex-ante. 

Com efeito, a MEO, tendo sido designada na análise de mercado de 2014 - e bem - como o 

operador com poder de mercado significativo, continua a beneficiar de uma situação de mercado 

e da detenção de infraestruturas estruturais (donde, e para a presente análise de mercado, se 

destaca a vasta rede de cobre e a sua enorme capilaridade) para a prestação de serviços de 

originação de chamadas em local fixo. 

Realce-se, por exemplo, a elevada quota de mercado que este operador aufere passados mais de   

que 16 anos do processo de liberalização do mercado de comunicações eletrónicas fixas - cerca 
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de 46,7% dos acessos principais e de 43.5% dos minutos originados – sendo que o conjunto dos 

operadores alternativos de menor dimensão registam uma quota agregada de 18.8% e 21.1% 

respetivamente para acessos e minutos originados.  

Acresce a esta situação (nada) competitiva de mercado, o facto dos operadores alternativos, em 

particular, os de menor dimensão, dependerem de acessos ORLA e dos serviços de seleção e pré-

seleção para a prestação dos seus serviços retalhistas de voz fixa aos seus clientes.  

Veja-se, nomeadamente, os gráficos 3 e 4 do documento submetido a consulta, onde é evidente 

que alguns prestadores alternativos têm aumentado a utilização de acessos ORLA desde 2013, o 

que demonstra a relevância que estas ofertas ainda representam no mercado.  

Também demonstrativo desta relevância é o facto de haver um operador cuja totalidade do 

tráfego assenta em acesso indireto, existindo outros operadores que têm parte dos seus clientes 

em acesso indireto (maioritariamente com recurso à ORLA).  

Estas obrigações impostas à MEO são ainda mais determinantes na capacidade de 

contestabilidade do mercado por parte dos operadores alternativos se se atender à provisão de 

serviços de voz fixa a clientes empresariais e para o Estado. 

Com efeito, a expressiva dispersão geográfica de instalações (multisite) e a elevada qualidade de 

serviço exigida pelos clientes empresariais e pelos clientes públicos (explanadas nos cadernos de 

encargos dos concursos públicos que o Estado promove recorrentemente e com critérios cada 

mais exigentes), limitam significativamente a capacidade competitiva dos operadores alternativos 

e das suas ofertas comerciais, se baseadas exclusivamente na dimensão e capilaridade das redes 

por si detidas.  

A MEO, ao deter a maior e mais dispersa rede de comunicações eletrónicas do País para a prestação 

de serviços de chamadas em local fixo – para além das quotas de mercado significativas que 

regista - tem uma enorme vantagem competitiva na captação e retenção de clientes, 

(nomeadamente, no que concerne os clientes do segmento empresarial e do Estado, segmento 

este que é crucial para assegurar a sustentabilidade das operações de alguns do operadores 
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alternativos, dados os significativos níveis de contratação e faturação) face aos restantes 

prestadores de comunicações eletrónicas presentes no mercado.  

Para além dos benefícios inerentes a um maior equilíbrio da capacidade competitiva dos 

operadores alternativos face ao operador histórico, as obrigações impostas à MEO constituem um 

mecanismo dissuasor à prática de preços de retalho excessivos por parte deste operador, 

promovendo um mercado concorrencial e sustentável e a proliferação de ofertas comerciais 

inovadoras e flexíveis, tudo em prol dos consumidores finais. 

Neste contexto, a Vodafone concorda que a MEO continua a deter poder de mercado significativo, 

sendo evidente a necessidade de manutenção (e, em alguns casos, reforço) da regulação ex-ante 

no mercado grossista de originação de chamadas em local fixo para a viabilização de serviços 

telefónicos retalhistas.  

 

 

3.1.2. Mercado de originação de chamadas em local fixo 
destinadas a NNG 

 

A Vodafone não compreende como pode a ANACOM considerar que o mercado da originação de 

chamadas em local fixo para NNG é distinto do mercado de originação de chamadas em local fixo 

para viabilização de serviços telefónicos retalhistas e, para mais, considerar que o primeiro não é 

passível de regulamentação ex-ante. 

Com efeito, estes mercados estão de tal modo intrinsecamente ligados que só podem fazer parte 

do mesmo mercado. A título meramente ilustrativo, veja-se as tendências que as quotas de 

mercado dos diversos operadores, mas em especial da MEO e da NOS, para os acessos principais, 

minutos de originação na rede fixa para serviços telefónicos e minutos de originação na rede fixa 

para NNG: - a quota da MEO tem-se reduzido, mas mantem-se em níveis próximos ou superiores a 
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40% e a quota da NOS tem melhorado, dado o seu vasto parque de acessos fixos suportados na 

rede de cabo que detém. 

Curiosamente e apesar da melhoria da quota da Vodafone nos acessos fixos e nos minutos de 

originação na rede fixa para serviços telefónicos, a sua posição relativa no mercado de originação 

de chamadas em local fixo para NNG não sofreu igual evolução, mantendo-se estável nos 3-4% 

nos últimos anos. Adicionalmente, e para os restantes operadores alternativos, a deterioração da 

quota no mercado de originação é expressiva (de 33% em 2013 para 23% no 3º trimestre de 2016), 

demonstrando que, a existir alguma diferença entre os mercados de originação de chamadas em 

local fixo, é que a situação competitiva do mercado de originação fixa para NNG é ainda mais 

exigente e difícil para os operadores alternativos de menor dimensão.  

Ora, é justamente  este o mercado que a ANACOM se propõe desregular, contribuindo para a 

expectável deterioração das propostas comerciais dos operadores alternativos de menor 

dimensão (pelo aumento dos preços de originação fixa da MEO, que é responsável por 44% do 

tráfego NNG detidos por outras redes3) e promovendo uma ainda maior concentração deste 

mercado.  

Acresce ainda que o Regulador o faz predominantemente suportado em comentários submetidos 

pelo operador com PMS - a MEO - na última análise de mercado, onde este operador alega que a 

sua capacidade competitiva estava a ser limitada devido a um financiamento injustificado das 

operações dos seus concorrentes. Ora, estas alegadas limitações à sua capacidade competitiva 

não têm impedido a MEO de manter uma posição de liderança nos minutos destinados a algumas 

gamas de NNG (como as gamas 800 e gamas 707/708, referidos no documento da consulta4), 

como consegue-o apesar de não ser líder no mercado de tráfego retalhista fixo para NNG (tem uma 

quota de 34%, ao passo que a NOS tem de 38%), pelo que não parece que a sua capacidade 

competitiva esteja condicionada.  

                                                                 

3 Conforme indicado no Gráfico 23 do documento a consulta 
4 Sendo a NOS líder nas restantes gamas 808/809 e 760 
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A capacidade competitiva dos operadores alternativos de menor dimensão é que será fortemente 

impactada, uma vez que a sua quota de mercado de tráfego retalhista fixo para NNG  é inferior em 

4% à quota da MEO (27%) e, com a proposta de desregulação do mercado de NNG, verão agravada 

a sua estrutura de custos com o  aumento expectável dos preços de originação da MEO pela 

desregulação deste mercado. Com uma deterioração das suas margens para a prestação de 

serviços de NNG a clientes retalhistas, os operadores alternativos de menor dimensão serão 

forçados a rever em alta as suas ofertas retalhistas para clientes que procuram NNG, assim 

prejudicando ainda mais a sua capacidade de disputar este mercado retalhista. 

Adicionalmente e conforme ilustrado pelo gráfico 22, a ANACOM propõe remover a regulação ex-

ante sobre o mercado de originação grossita de chamadas em local fixo destinadas a NNG quando 

este mercado regista uma clara tendência de reforço do fornecimento de originação fixa para Self 

Supply (i.e. originação para números NNG alojados na rede do operador originador), uma vez mais, 

privilegiando os operadores com os maiores parques de acessos -   MEO e a NOS - que podem 

promover ofertas comerciais de serviços NNG a clientes retalhistas que os demais concorrentes 

do mercado não conseguem replicar.  

Neste contexto, a Vodafone considera que o mercado de originação de chamadas em local fixo 

destinadas para NNG não pode ser visto isoladamente, devendo fazer parte do mercado mais 

abrangente de originação de chamadas em local fixo (à semelhança do considerado na decisão 

final de agosto de 2014) e onde é inequívoco o poder de mercado significativo que a MEO detém. 
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3.2. Imposição, manutenção alteração e supressão de 
obrigações regulamentares ex-ante 

 

3.2.1. Mercado de originação de chamadas em local fixo para a 
viabilização de serviços telefónicos retalhistas 

 

Como referido anteriormente, as obrigações ex-ante como a ORLA e os serviços de seleção e pré-

seleção, afiguram-se fundamentais ao desenvolvimento da concorrência em determinadas áreas 

geográficas, bem como ao desenvolvimento da atividade de operadores com uma cobertura em 

rede própria que não é nacional, conforme acontece com todos os operadores alternativos. 

Assim é imprescindível que se mantenham as obrigações de acesso, não discriminação, 

transparência, controlo de preços e separação de contas que recaem sobre a MEO, dado que, de 

outro modo, os operadores alternativos seriam vedados de contestar o mercado em condições 

concorrenciais e equitativas. A dependência dos operadores alternativos face a estas obrigações é 

ainda mais crítica para o endereçamento das necessidades dos clientes empresariais e do Estado, 

nomeadamente, para o provisionamento de serviços em modo multisite, onde a capilaridade da 

rede legacy da MEO é quase plena, e por conseguinte, de extrema mais-valia para estes clientes.  

Cumpre salientar que, embora seja evidente a relevância das ofertas de referência e restantes 

obrigações que recaem sobre a MEO decorrentes desta análise de mercado, a Vodafone não pode 

deixar de referir que estas mesmas obrigações padecem ainda de um conjunto de procedimentos 

e práticas que limitam significativamente o sucesso da sua implementação e que, por 

conseguinte, impedem uma utilização mais disseminada.  

A Vodafone considera que a presente análise de mercado se figura como o momento e 

mecanismo ideal para promover uma revisão a tais práticas limitadoras e desadequadas a um 

ambiente competitivo dinâmico e sustentável, devendo o Regulador procurar reforçar os 
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benefícios deste processo de revisão de mercado com a promoção de tais melhorias a pontos 

concretos da ORLA.  

É do conhecimento geral do mercado que esta oferta é insuficiente face às necessidades do 

mercado (nomeadamente se se atender aos requisitos exigentes do segmento empresarial e do 

Estado e ao papel estruturante que a ORLA assume na satisfação das necessidades de 

comunicações de voz fixa destes clientes) e traduz-se num tratamento discriminatório e desigual 

dos clientes dos operadores alternativos face ao experienciado pelos clientes da MEO, 

condicionando e prejudicando a aplicação do princípio de equivalência. 

Neste contexto, a Vodafone destaca os procedimentos específicos associados ao fornecimento do 

serviço, onde é exigido ao cliente o contacto direto com a MEO para o pedido de um novo acesso 

ou de instalação de acessos adicionais, dotando este operador de uma oportunidade única e ímpar 

para promover a angariação/retenção desse cliente para os seus serviços retalhistas, algo do qual 

os operadores alternativos não podem beneficiar.   

Também a desadequação dos parâmetros de qualidade e penalizações por incumprimento face 

aos serviços prestados na ORLA (cruciais para os clientes empresariais e públicos), bem como o 

tratamento discriminatório nos tempos de reparação de clientes pertencentes a operadores 

alternativos, revelam-se insuficientes e inadequados à realidade do mercado atual, sendo 

premente a sua revisão e melhoria com vista à garantia de um mercado com elevada 

contestabilidade concorrencial, inovador e eficiente. 

Ou seja, a Vodafone entende que a os procedimentos e práticas inscritas na ORLA devem promover 

a aplicação concreta do princípio da equivalência dos operadores alternativos que recorrem a esta 

oferta, dotando-os da efetiva capacidade de prestação de serviços com as mesmas características 

e condições que os serviços prestados pela MEO, princípio este determinante para a efetiva 

verificação de um tratamento não discriminatório e que é, simultaneamente, um pressuposto 

basilar para um mercado verdadeiramente competitivo. 

Relativamente à obrigação da MEO de apresentar uma proposta de interligação em IP para a 

originação de chamadas, a Vodafone subscreve a o entendimento da ANACOM que tal processo 
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deverá ter em devida conta o definido para o plano de interligação em IP para a terminação de 

chamadas. Só assim será possível assegurar um processo de interligação globalmente eficiente e 

a necessária adaptação das arquiteturas de rede do lado dos operadores alternativos, de modo a 

assegurar a efetiva implementação e os benefícios inerentes desta nova arquitetura de 

interligação. 

Cumpre salientar, no entanto, que tal plano de migração não deverá ocorrer num prazo tão 

dilatado como o que a MEO tem vindo a propor no âmbito da terminação de chamadas (5 anos 

para a migração plena do tráfego para interligação IP), defendendo a Vodafone5 que um período 

de 2 anos resulta num compromisso equilibrado entre os desenvolvimentos necessários a efetuar, 

quer do lado da MEO, quer dos restantes operadores nacionais, para a migração da originação de 

chamadas em local fixo de uma  estrutura de interligação de TDM para uma de interligação em IP. 

Pelo exposto, a Vodafone considera fulcral que a presente análise de mercado reflita estas e outras 

preocupações que os operadores alternativos têm manifestado face às obrigações impostas à 

MEO (os quais, como principais beneficiários, estão melhor posicionados para identificar e priorizar 

as diferentes melhorias), devendo tais alterações – à semelhança das decorrentes das propostas 

de revisão de preços e do plano de migração para a originação de chamadas fixas para interligação 

em IP -  serem sujeitas a consulta pública/audiência prévia, com prazos razoáveis e adequados 

para a pronúncia dos interessados.  

Uma vez que tal pronúncia incidirá sobre os procedimentos que estas entidade irão lidar com, pelo 

menos, os próximos 3 anos6, e considerando (i) o grau de detalhe e análise de impacto que tais 

medidas poderão se revestir (ii) a necessidade de uma pronúncia cabal, esclarecida e completa dos 

principais beneficiários dessas alterações, a Vodafone considera que o prazo para tal auscultação 

de interessados não poderá ser inferior a 20 dias úteis, sendo recomendável a atribuição de um 

período de 30 dias úteis. 

                                                                 

5 E tal como o tem expressado nas negociações e conversações com a MEO acerca da interligação em IP para a 
terminação de chamadas 
6 No pressuposto que a ANACOM promove nova análise a este mercado no período recomendado pela Comissão 
Europeia 
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3.2.2. Mercado de originação de chamadas em local fixo 
destinadas a NNG 

 

Tal como explanado no ponto 3.1.2, a Vodafone considera que não estão reunidas as condições 

para a desregulação do mercado de originação grossista de chamadas em local fixo destinadas a 

NNG, devendo incidir sobre este mercado as mesmas obrigações que irão ser impostas ao mercado 

de originação de chamadas em local fixo para a viabilização de serviços telefónicos retalhistas, ou 

melhor, ao mercado de originação de chamadas em local fixo como um todo. 

Se tais obrigações fossem suprimidas os operadores alternativos, nomeadamente, os de menor 

dimensão, ver-se-iam forçados a rever em alta as condições das suas ofertas comerciais para a 

prestação de NNG a clientes retalhistas (por via do expectável aumento de preços de originação 

grossista que a MEO promoveria com a desregulação deste mercado), deteriorando ainda mais a 

sua situação competitiva neste mercado retalhista, e reforçando a quota de mercado da MEO e da 

NOS, através da intensificação  da tendência originação fixa para self supply, espelhada no gráfico 

22 – que passou de 26% em 2010 para 43% no 3º trimestre de 2016 – e inerente remoção dos 

operadores de menor dimensão no mercado retalhista da prestação de NNG, o que certamente 

não é o pretendido pelo Regulador. 

É, assim, urgente incluir o mercado de originação grossista de chamadas em local fixo destinadas 

a NNG no mercado de originação de chamadas em local fixo para viabilização de serviços 

telefónicos retalhistas, materializando aquele que é o efetivo mercado de originação de chamadas 

em local fixo (i.e., independentemente das chamadas se destinarem a NNG ou a serviços 

telefónicos fixos) e, assim, impor a este mercado de voz fixa agregado, o conjunto de obrigações 

que o Regulador propõe implementar - nomeadamente, o controlo de preços -, tomando também 

em consideração as inerentes melhorias solicitadas pela Vodafone no ponto 3.2.1. 

 


