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1. INTRODUÇÃO 

1.1. As conclusões da última análise de mercados 

Por deliberação de 14 de Janeiro de 20091, o Conselho de Administração do 

ICP-ANACOM aprovou a decisão relativa à definição dos mercados do produto e 

mercados geográficos, avaliações de poder de mercado significativo (PMS) e imposição, 

manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares nos mercados 

grossistas de acesso à infraestrutura de rede num local fixo – Mercado 42 – e de acesso 

em banda larga – Mercado 53. 

No caso do Mercado 5, concluiu-se, ao contrário do Mercado 4 que tem âmbito nacional, 

existirem diferentes condições concorrenciais em diferentes áreas geográficas, pelo que 

se segmentou o mercado geográfico em dois mercados distintos: 

 Mercado 5C: que abrange a área coberta pelas áreas de central onde existe pelo 

menos um operador coinstalado e onde existe pelo menos um operador de redes 

de distribuição por cabo e onde a percentagem de alojamentos cablados do 

principal operador na área de central é superior a 60 por cento. 

 Mercado 5NC: que abrange a área coberta pelas restantes áreas de central do 

território nacional. 

Analisados os mercados supra, tendo em máxima conta as linhas de orientação da CE 

relativas à análise e avaliação de PMS no âmbito do quadro regulamentar comunitário 

para as redes e serviços de comunicações eletrónicas, o ICP-ANACOM concluiu que o 

Grupo PT detinha PMS no Mercado 4 e no Mercado 5NC e, por conseguinte, impôs 

àquela entidade obrigações de acesso, transparência, não discriminação, separação de 

contas, controlo de preços e controlo financeiro, com o detalhe identificado no Anexo I. 

No âmbito da mesma análise, o ICP-ANACOM concluiu que o Mercado 5C era 

concorrencial e que, por conseguinte, deveriam ser eliminadas todas as obrigações 

                                                           

1
 Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=812378.  

2
 Mercado da Recomendação 2007/879/CE da Comissão Europeia, de 17 de Dezembro de 2007, sobre os 

mercados relevantes – disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=963073 –,doravante 
designada por ‘Recomendação da CE sobre mercados relevantes’. 
3
 Idem. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=812378
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=963073
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anteriormente impostas ao Grupo PT neste mercado, devendo porém ser aplicado um 

período transitório de 12 meses durante o qual as mesmas se manteriam em vigor4.  

O ICP-ANACOM concluiu que as obrigações impostas a nível grossista, no Mercado 4 e 

no Mercado 5NC, eram necessárias para promover a concorrência nos mercados 

retalhistas, nomeadamente de acesso em banda larga. Para garantir a concorrência no 

mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas C”, era fundamental manter as 

obrigações impostas no Mercado 4. 

1.2. As evoluções ocorridas no mercado e a necessidade de revisão da análise dos 

mercados relevantes 

Desde o início de 2009, após a anterior análise de mercados, ocorreram algumas 

alterações com impacto significativo ao nível dos mercados retalhistas e grossistas de 

acesso em banda larga.  

De entre as alterações ocorridas no mercado nacional, destacam-se as seguintes: 

 Proliferação das ofertas em pacote, nomeadamente triple-play5, que são agora 

disponibilizadas pelo operador histórico e pelos principais operadores e 

prestadores de serviços (OPS) alternativos presentes no mercado. 

 Expansão da banda larga móvel, nomeadamente, e para efeitos da presente 

análise, a suportada em placas de transmissão de dados ligadas a computadores 

pessoais (“de secretária”6 ou portáteis), designadamente através de placas com o 

formato USB (ou outros), que permitem o acesso à Internet em banda larga7. 

                                                           
4
 Apenas a obrigação de controlo de preços (“retalho-menos”) foi retirada de imediato. 

5
 Oferta típica de três serviços, que inclui o serviço de telefonia fixa, de acesso à Internet em banda larga e de 

televisão. Há outras ofertas em pacote – multi-play – que podem não incluir determinados serviços e outras 
que oferecem ainda serviços adicionais (como a telefonia móvel e/ou acesso em banda larga móvel). 
6
 Vulgarmente designados por “desktops”. 

7
 No final de 2010, a velocidade anunciada mais elevada era até 43,2 Mbps. 
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 Aumento do número de computadores (principalmente portáteis) e de acessos em 

banda larga móvel, em grande parte resultantes de programas do tipo “e-

iniciativas”8. 

 Aumento dos débitos das ofertas de banda larga com a comercialização de 

ofertas suportadas em redes de fibra ótica e de distribuição em cabo coaxial9 

(DOCSIS 3.0), com ofertas de velocidades de download de 100 Mbps e 

superiores10. 

 Diminuição do número de acessos em pares de cobre desagregados no âmbito da 

oferta do lacete local (OLL)11 e das centrais onde existem operadores 

coinstalados12. 

 Diminuição do número de acessos suportados na oferta grossista de acesso em 

banda larga (Rede ADSL PT)13. 

 Descontinuação, pelo principal operador beneficiário da OLL (Optimus) da sua 

oferta retalhista suportada na ORALL14 em finais de 2010, mantendo os clientes já 

angariados e passando a disponibilizar apenas ofertas a novos clientes 

suportadas na sua própria infraestrutura de rede, nomeadamente em fibra ótica 

(doravante ‘fibra’). A Optimus, a Vodafone e a ZON, o principal operador de cabo, 

já não disponibilizam a novos clientes serviços suportados na oferta “Rede ADSL 

PT”, que eram tipicamente disponibilizadas nas áreas onde não possuíam 

                                                           
8
 Ver estudo do ICP-ANACOM em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=829158. Segundo a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 12/2011, de 8 de Fevereiro de 2011, o “Programa e.escola constituiu um marco 
no desenvolvimento da sociedade da informação em Portugal, pois possibilitou que 1.700.000 beneficiários 
tivessem acesso a um computador portátil e cerca de 1.000.000 pudessem aceder à Internet de banda larga” 

– ver http://62.28.57.33/gestorconteudos/attachs/433.pdf. 
9
 Designadas doravante por ‘redes (ou operadores) de fibra’ e ‘redes (ou operadores) de cabo’, 

respetivamente. 
10

 Nesta análise é utilizado o termo velocidade ou débito para designar a largura de banda ou capacidade de 
um determinado acesso (de banda larga), normalmente em “megabits por segundo”, Mbps. 
11

 O número de lacetes desagregados atingiu um valor máximo de 319.908 no 1.º trimestre de 2008, 
mantendo desde então uma tendência decrescente, tendo no final de 2010 diminuído para 242.103 lacetes 
locais em cobre. 
12

 O número de Pontos de Atendimento (centrais locais do operador histórico) onde existem operadores 
coinstalados, i.e., aí presentes com um nó da sua rede, reduziu-se de 257 (1.º trimestre 2010) para 246 no 
final de 2010. 
13

 Tem-se vindo a verificar uma diminuição continuada destes acessos, sendo que no final de 2007 o total de 
acessos dos OPS suportados nesta oferta grossista foi de 59.947 e no final de 2010 baixou para 38.763 
acessos, sendo que os mesmos acessos são principalmente oferecidos a clientes não residenciais. 
14

 Oferta de Referência de Acesso ao Lacete Local – oferta de acesso desagregado à rede de cobre. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=829158
http://62.28.57.33/gestorconteudos/attachs/433.pdf
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infraestrutura de rede (sobre lacetes desagregados ou em fibra/cabo), passando a 

servir novos clientes nestas áreas através de banda larga móvel. 

 Aumento do investimento ao nível das redes de acesso de alta velocidade (Redes 

de Nova Geração ou Novas Redes de Acesso, NRA), tanto em redes de cabo 

como em redes FTTH, resultado, no caso dos OPS, da maior facilidade de acesso 

a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, 

nomeadamente no âmbito da ORAC15. 

 Foram também lançados (e adjudicados) os concursos públicos para a instalação, 

gestão, exploração e manutenção das redes de comunicações eletrónicas de alta 

velocidade – redes de acesso de nova geração (NRA)16 – em zonas rurais, em 

regime de cofinanciamento público, em 139 concelhos do (interior do) território 

nacional onde se verificou a inexistência de infraestrutura alternativa e potencial 

oferta de serviços avançados17. 

 Por fim, a Optimus e a Vodafone celebraram, no final de 2010, um acordo de 

partilha de infraestrutura de NRA18. 

Em resultado dos desenvolvimentos acima descritos, existiam, no final de 2010: 

 Cerca de 3,8 milhões de alojamentos cablados por redes de distribuição por cabo 

com tecnologia DOCSIS 3.019. 

 Cerca de 1,4 milhões de alojamentos cablados em fibra (FTTH)20. 

                                                           
15

 Oferta de Referência de Acesso a Condutas, que inclui acesso a condutas, câmaras de visita e restante 
infraestrutura de engenharia civil. 
16

 Novas Redes de Acesso (designadas por NGA, Next Generation Access). De acordo com a 
Recomendação sobre NRA, “’Redes de acesso da próxima geração (NGA)[/NRA]’: redes de acesso 
cabladas, constituídas na totalidade ou em parte por elementos de fibra óptica, e que são capazes de 
fornecer serviços de acesso de banda larga com características mais avançadas (como maior capacidade de 
transmissão) em relação às dos fornecidos pelas redes de cobre já existentes. Na maior parte dos casos, as 
redes NGA resultam de melhorias introduzidas numa rede de acesso de cobre ou coaxial já existente”. 
17

 Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=332461.  
18

 Ver 
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2432&year=2010&quar
ter=4. 
19

 Por uma questão de simplificação, utilizam-se indistintamente os termos DOCSIS e EURODOCSIS. 
20

 Acrescem os planos de desenvolvimento a curto prazo, por exemplo, o plano do operador histórico para 
aumentar em 600 mil o número de casas passadas pela sua rede FTTH durante 2011 
(http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR30514.pdf). 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=332461
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2432&year=2010&quarter=4
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2432&year=2010&quarter=4
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR30514.pdf


  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  11/275 

 

 293 mil clientes que utilizam serviços NRA suportados em acessos FTTH e 

DOCSIS 3.0 (com tendência de elevado crescimento a curto prazo). 

Nesta sequência, e atendendo também a que terminou o período transitório de 12 meses 

durante o qual o Grupo PT continuou sujeito às obrigações no Mercado 5C, urge analisar 

o impacto dos desenvolvimentos nos mercados, incluindo os decorrentes das supra 

referidas obrigações regulatórias (nos Mercados 4 e 5NC), o que é efetuado na presente 

análise de mercados21.  

Além dos desenvolvimentos supra, é também relevante no âmbito da presente análise a 

publicação da Recomendação da Comissão Europeia (CE) relativa às NRA, de 20 de 

Setembro de 2010 (Recomendação da CE sobre as NRA), “que estabelece uma 

abordagem comum para promover a aplicação coerente de remédios no que respeita às 

redes NGA, com base num procedimento de análise dos mercados, em conformidade 

com as Directivas”22. 

Assim, entende-se que pelos motivos expostos anteriormente é oportuno e necessário 

proceder à revisão da análise dos mercados de banda larga.  

1.3. O processo de análise de mercados  

A Lei das Comunicações Eletrónicas, LCE 

De acordo com a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 51/2011, de 13 

de Setembro, doravante designada por Lei das Comunicações Eletrónicas 

(abreviadamente, por LCE)23, compete ao ICP-ANACOM (a Autoridade Reguladora 

Nacional, ARN) definir e analisar os mercados relevantes, declarar as empresas com 

PMS e determinar as medidas regulatórias adequadas às empresas que oferecem redes 

e serviços de comunicações eletrónicas24. 

Este processo desenvolve-se de acordo com as seguintes fases (art.os 55.º a 61.º da 

LCE): 

                                                           
21

 O quadro regulatório comunitário prevê a realização de uma revisão da análise caso ocorra um facto que 
altere significativamente as condições de concorrência nos mercados ou caso a Recomendação seja revista. 
22

 Ver http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/recomm_guidelines/index_en.htm. 
23

 Que aprovou o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos e 
serviços conexos, definindo as competências da Autoridade Reguladora Nacional (ARN) neste domínio. 
24

 Cf. art.º 18.º da LCE. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/recomm_guidelines/index_en.htm
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 Definição dos mercados relevantes 

Compete à ARN definir os mercados relevantes de produtos e serviços do sector 

das comunicações eletrónicas, incluindo os mercados geográficos relevantes, em 

conformidade com os princípios do direito da concorrência. 

Na definição de mercados relevantes deve a ARN, em função das circunstâncias 

nacionais, ter em conta a Recomendação da CE sobre mercados relevantes e as 

Linhas de Orientação da CE relativas à análise e avaliação do poder de mercado 

significativo no âmbito do quadro regulamentar comunitário para as redes e 

serviços de comunicações eletrónicas (daqui em diante designadas por ‘Linhas de 

Orientação’)25. 

 Análise dos mercados relevantes 

Compete à ARN analisar os mercados relevantes definidos nos termos do ponto 

anterior, tendo em conta as Linhas de Orientação. 

O procedimento de análise de mercado tem como objetivo investigar a existência 

de concorrência efetiva. Não existe concorrência efetiva caso se identifiquem 

empresas com PMS26. 

Considera-se que uma empresa tem PMS se, individualmente ou em conjunto 

com outras, gozar de uma posição equivalente a uma posição dominante, ou seja, 

de uma posição de força económica que lhe permita agir, em larga medida, 

independentemente dos concorrentes, dos clientes e dos consumidores27.  

                                                           
25

 Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:165:0006:0031:PT:PDF. 
26

 Também conforme as Linhas de Orientação (§24), “No âmbito do quadro regulamentar, os mercados serão 
definidos e o PMS avaliado com metodologias idênticas às do direito da concorrência. (...) e a avaliação da 
concorrência efectiva pelas ARN devem ser coerentes com a jurisprudência e a prática em matéria de 
concorrência. Com vista a garantir essa coerência, as presentes orientações baseiam-se em: 1. 
Jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no que 
diz respeito à definição de mercado e à noção de posição dominante na acepção do artigo 82.º do Tratado 
CE e do artigo 2.º do regulamento relativo ao controlo das concentrações”. 
27

 De acordo com o art.º 2.º, n.
 os

 1 e 2, da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho (que aprova o regime jurídico da 
concorrência), “1- Considera-se empresa, para efeitos da presente lei, qualquer entidade que exerça uma 
atividade económica que consista na oferta de bens ou serviços num determinado mercado, 
independentemente do seu estatuto jurídico e do modo de funcionamento. 2- Considera-se como uma única 
empresa o conjunto de empresas que, embora juridicamente distintas, constituem uma unidade económica 
ou que mantêm entre si laços de interdependência ou subordinação decorrentes dos direitos ou poderes 
enumerados no n.º 1 do artigo 10.º”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:165:0006:0031:PT:PDF
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 Imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares 

Caso o ICP-ANACOM conclua que um mercado é efetivamente concorrencial, 

deve abster-se de impor qualquer obrigação regulamentar específica e, se estas 

existirem, deve suprimi-las28. 

Caso o ICP-ANACOM determine que o mercado relevante não é efetivamente 

concorrencial, compete-lhe impor às empresas com PMS nesse mercado as 

obrigações regulamentares específicas adequadas, ou manter ou alterar essas 

obrigações, caso já existam. 

As obrigações impostas:  

 Devem ser adequadas ao problema identificado na fase de avaliação de 

PMS, proporcionais e justificadas à luz dos objetivos de regulação 

consagrados no art.º 5.º da LCE (art.º 55.º, n.º 3, alínea a)). 

 Devem ser objetivamente justificáveis em relação às redes, serviços ou 

infraestruturas a que se referem (art.º 55.º, n.º 3, alínea b), da LCE). 

 Não podem originar uma discriminação indevida relativamente a qualquer 

entidade (art.º 55.º, n.º 3, alínea c), da LCE). 

 Devem ser transparentes em relação aos fins a que se destinam (art.º 55.º, 

n.º 3, alínea d), da LCE). 

Finalmente, e em súmula, deve-se realçar que para a concretização dos objetivos 

de regulação a prosseguir pelo ICP-ANACOM (art.º 5.º, n.º 1, da LCE), esta 

Autoridade deve, em todas as decisões e medidas adotadas, aplicar princípios de 

regulação objetivos, transparentes, não discriminatórios e proporcionais, 

incumbindo-lhe nomeadamente29: 

                                                                                                                                              

 

Note-se que, de acordo com o Acórdão TJCE, de 12 de Julho de 1984, Hydrotherm, a noção de empresa 
“deve ser entendida como designando uma unidade económica do ponto de vista do objecto do acordo em 
causa, mesmo que, do ponto de vista jurídico, esta unidade económica seja constituída por várias pessoas 
físicas ou morais”. 
28

 Cf. art.º 5.º, n.º 5, alínea f), da LCE. 
29

 Ver art.º 5, n.º 5 da LCE. 
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 Promover a previsibilidade da regulação, garantindo uma abordagem 

regulatória coerente e com períodos de revisão apropriados; 

 Assegurar que, em circunstâncias análogas, não haja discriminação no 

tratamento das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas; 

 Salvaguardar a concorrência em benefício dos consumidores e promover, 

sempre que apropriado, a concorrência baseada nas infraestruturas; 

 Promover o investimento eficiente e a inovação em infra -estruturas novas 

e melhoradas, designadamente garantindo que qualquer obrigação de 

acesso tenha em devida conta o risco de investimento incorrido pelas 

empresas30; 

 Considerar devidamente a variedade de condições existentes, no que se 

refere à concorrência e aos consumidores, nas diferentes áreas 

geográficas nacionais; 

 Impor obrigações de regulação ex ante apenas quando não exista uma 

concorrência efetiva e sustentável e atenuá-las ou suprimi-las logo que 

essa condição se verifique. 

O processo de análise dos mercados 

Na figura seguinte apresenta-se um diagrama ilustrativo das etapas envolvidas na análise 

dos mercados: 

                                                           
30

 E permitindo que acordos de cooperação entre estas e os requerentes de acesso diversifiquem o risco de 
investimento, assegurando, em simultâneo, que a concorrência no mercado e o princípio da não 
discriminação são salvaguardados. 
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Figura 1 – Etapas envolvidas na presente análise de mercados 

 

Nesta análise de mercados são tidas na melhor conta as posições da CE e do Grupo de 

Reguladores Europeus, ERG (agora BEREC)31. Mais especificamente, na análise e 

definição das obrigações a impor (ou suprimir) são também tidos em conta os princípios 

estabelecidos no âmbito das posições comuns do ERG sobre as melhores práticas na 

imposição de obrigações nos mercados grossistas (Mercados 4 e 5). 

Note-se que apenas podem ser impostas obrigações regulamentares ex ante em 

mercados que cumpram o ‘teste dos três critérios’32. 

Metodologia adotada, de acordo com a Recomendação da CE sobre mercados 

relevantes 

Na Recomendação da CE sobre mercados relevantes está previsto que apenas se 

devem impor obrigações regulamentares a nível retalhista nos casos em que as ARN 

                                                           
31

 ERG – European Regulators Group, substituído em 2010 pelo BEREC – “Body of European Regulators for 
Electronic Communications”. 
32

 A CE considera que os mercados identificados para efeitos de regulação ex ante deverão obedecer a três 

critérios cumulativos: 

- Os mercados apresentam obstáculos à entrada e ao desenvolvimento da concorrência (i.e., 
persistem fortes obstáculos à entrada, sejam de natureza estrutural, jurídica ou regulamentar). 

- As características dinâmicas desses mercados não conduzirão a uma concorrência efetiva num 
horizonte temporal pertinente, sem necessidade de intervenção regulamentar ex ante. 

- Nesses mercados, o direito da concorrência e da regulamentação ex ante complementar são 
insuficientes para, por si só, suprir as insuficiências persistentes no mercado. 

1.ª ETAPA

Definidos, de forma prospetiva, assumindo a ausência
de qualquer regulação nos mercados retalhistas em
causa mas considerando a regulação dos mercados
grossistas associados e o efeito da ausência de
regulação.

Definição dos mercados retalhistas 
( de produto e geográfico)

2.ª ETAPA

Os mercados grossistas são definidos em linha com o
resultado da 1.ª etapa, assumindo a ausência de
regulação.

Utilização da definição de mercado retalhista  para 
definir os mercados grossistas

4.ª ETAPA

No caso de existir PMS propor obrigações adequadas
aos problemas concorrenciais identificados.
Caso contrário, suprimir as obrigações que foram
anteriormente impostas.

Imposição/supressão de obrigações

3.ª ETAPA

Avaliar se existe PMS nos mercados grossistas definidos
na 2.ª etapa.

Avaliação de PMS
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considerem que as medidas aplicáveis ao mercado grossista não permitem garantir uma 

concorrência efetiva e o cumprimento de objetivos de interesse público. Ao se intervir a 

nível grossista pode-se “garantir que uma parte tão grande quanto possível da cadeia de 

valor seja aberta aos processos normais da concorrência, para máximo benefício dos 

utilizadores finais”.  

A presente análise tem assim por objetivo principal identificar se existe concorrência 

efetiva nos mercados de retalho a jusante do Mercado 4 e do Mercado 5 e, caso não 

exista, identificar as medidas necessárias a impor a nível grossista de modo a corrigir 

essa falha. De facto, na Exposição de Motivos da Recomendação da CE sobre mercados 

relevantes33 (doravante ‘Exposição de Motivos’), é referido que o exercício de definição 

de mercados não é um objetivo por si só, mas um meio para atingir um determinado fim. 

No fundo, a definição de mercados é um meio necessário para avaliar se os utilizadores 

de um determinado produto ou serviço estão protegidos por uma concorrência efetiva ou, 

se pelo contrário, é necessário impor regulação ex ante para a assegurar. 

Segundo a metodologia adotada na Recomendação da CE sobre mercados relevantes34, 

o ponto de partida para a definição e identificação de mercados relevantes grossistas é 

uma caracterização dos mercados retalhistas conexos, da sua dimensão geográfica e 

das pressões concorrenciais a que estão sujeitos, do lado da procura e da oferta, de uma 

forma prospetiva.  

Assim, numa primeira fase, são definidos os mercados retalhistas conexos35 e é 

analisado se esses mercados retalhistas apresentam falhas de concorrência que 

justifiquem a possível manutenção ou imposição de obrigações regulamentares nos 

mercados grossistas associados. Em caso afirmativo, são definidos os mercados 

relevantes grossistas nas mesmas dimensões – mercado(s) de produto e mercado(s) 

geográfico(s) – e é avaliada a eventual existência de PMS nestes mercados. Por último, 

são analisadas as obrigações regulamentares a impor às empresas detentoras de PMS 

nos mesmos mercados grossistas, ou, na ausência de PMS, a forma de supressão de 

eventuais obrigações anteriormente impostas. 

                                                           
33

 A Recomendação é acompanhada de uma Exposição de Motivos onde a CE procura explicar a definição 
dos supra referidos mercados como mercados relevantes para efeitos de regulação ex ante. Nota Explicativa 
da CE SEC(2007) 1483 final anexa à Recomendação, de 7 de Fevereiro de 2008, disponível em  
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=990485.  
34

 Considerando (4). 
35

 Idem. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=990485
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Na Recomendação da CE sobre mercados relevantes é defendido que o acesso aos 

lacetes locais desagregados e o acesso grossista em banda larga constituem mercados 

distintos, sendo destacada no entanto a importância de manter a coordenação e a 

consistência entre a regulação destes dois mercados. Com efeito, na Exposição de 

Motivos (secção 4.2.2), a CE recomenda que os Mercados 4 e 5 sejam analisados em 

conjunto, avaliando o impacto do acesso regulado à infraestrutura num local fixo no 

acesso (virtual) à rede ao nível do poder de mercado36.  

A CE explica que a razão para se identificar o mercado grossista de acesso em banda 

larga surge na sequência de se concluir que, mesmo existindo regulação no acesso 

desagregado ao lacete local, a mesma é insuficiente, na maior parte dos Estados-

Membros, para se conseguir uma situação de concorrência efetiva no mercado de 

retalho. Esta relação entre estes dois mercados justifica que as ARN procedam a uma 

análise global do mercado de banda larga, onde seja avaliado, de forma sequencial, o 

impacto expectável da regulação no acesso ao lacete local e no fornecimento grossista 

de acesso em banda larga, em eventuais situações de PMS37. 

Assim, segue-se neste documento a metodologia preconizada pela CE na 

Recomendação da CE sobre mercados relevantes, a designada “modified greenfield 

approach”38, que explicita que, no âmbito dos mercados grossistas, devem ser 

analisados, em primeiro lugar, os mercados que estão situados em posições superiores 

da cadeia de valor vertical (nesta análise, o Mercado 4) devendo posteriormente, e tendo 

em conta a regulação (eventualmente) imposta nesses mercados, serem analisados os 

mercados num nível inferior da cadeia de valor. Isto é, um mercado a jusante deve estar 

sujeito apenas a regulação direta, se a situação de concorrência nesse mercado ainda 

evidenciar a existência de PMS mesmo na presença de regulação grossista no(s) 

mercado(s) a montante.  

Deste modo, analisar-se-á, em primeiro lugar, o Mercado 4 e, tendo em conta a eventual 

regulação imposta nesse mercado, analisa-se seguidamente o Mercado 5, a jusante.  Se 

                                                           
36

 A CE admite mesmo que, dependendo do desenvolvimento das redes e das condições particulares da 
procura e da oferta nos vários Estados-Membros, estes dois mercados poderão manter-se distintos ou fundir-
se num único mercado. 
37

 Ainda a este respeito, a Recomendação sobre NRA impõe que a revisão dos Mercados 4 e 5 deve (ter em 
conta as redes NGA e) ser efetuada de um modo coordenado e atempado, devendo garantir-se que as 
obrigações impostas nestes mercados sejam coerentes entre si. 
38

 Cf. Recomendação – Exposição de Motivos, Secção 2.5. 
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este mercado apresentar evidências de PMS numa base prospetiva39, apesar da eventual 

presença de regulação a montante (no Mercado 4), então deve ser imposta uma 

regulação adequada ao mercado grossista de acesso em banda larga. A este respeito, na 

análise anterior, o ICP-ANACOM concluiu que a imposição de obrigações no Mercado 4 

era suficiente para tornar o mercado retalhista concorrencial em determinadas áreas 

geográficas (denominadas “áreas C”), justificando-se assim, nessas áreas, a supressão 

das obrigações impostas no Mercado 5. Já não se verificou a mesma situação nas 

denominadas “áreas NC”, áreas onde não existia concorrência. 

O presente documento consubstancia o sentido provável de decisão do ICP-ANACOM 

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

e a imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares nos 

mercados grossistas de (i) acesso à infraestrutura de rede num local fixo – Mercado 4 – e 

de (ii) acesso em banda larga – Mercado 5.  

Em linha com o entendimento da CE e com a análise anteriormente desenvolvida, os 

Mercados 4 e 5 serão assim analisados conjuntamente. 

1.4. Metodologia de definição dos mercados 

De acordo com o quadro regulamentar atual, que segue o direito comunitário da 

concorrência, os mercados relevantes definem-se através da intersecção de duas 

dimensões diferentes: o mercado do produto e o mercado geográfico.  

O processo de definição do mercado do produto tem como objetivo identificar todos os 

produtos e/ou serviços suficientemente permutáveis ou substituíveis, não só em termos 

das suas características objetivas, graças às quais estão particularmente aptos para 

satisfazer as necessidades dos consumidores, mas também em termos dos seus preços 

e da sua utilização pretendida40. O exercício de definição do mercado do produto ou 

serviço relevante inicia-se assim com o agrupamento dos produtos ou serviços utilizados 

pelos consumidores para as mesmas finalidades/utilização final41, i.e., segundo a procura. 

Estes produtos e serviços farão parte do mesmo mercado relevante se o comportamento 

                                                           
39

 A definição e análise de mercado devem ter em conta os desenvolvimentos futuros expectáveis num 
período de tempo razoável, a curto e médio-prazo, nomeadamente no que respeita às evoluções (previsíveis) 
ao nível do desenvolvimento das várias redes/tecnologias de acesso (cobre, fibra ou cabo), bem como das 
ofertas disponíveis (nomeadamente de velocidades muito elevadas). 
40

 Cf. Linhas de Orientação §44. 
41

 Idem. 
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dos produtores ou fornecedores de serviços em causa estiver sujeito ao mesmo tipo de 

pressões concorrenciais, do lado da oferta, nomeadamente, em termos de fixação de 

preços. 

Neste contexto, identificam-se dois tipos principais de pressões da concorrência: (i) a 

substituibilidade do lado da procura e (ii) a substituibilidade do lado da oferta42. Sendo 

uma análise teórica do grau de substituição ou complementaridade entre dois produtos 

através da elasticidade cruzada da procura um exercício complexo e sendo os dados 

disponíveis para o efeito normalmente escassos, uma das formas mais utilizadas na 

avaliação da existência de substituibilidade do lado da procura e da oferta consiste na 

aplicação do denominado “teste do monopolista hipotético” (teste SSNIP – small but 

significant non-transitory increase in price)43. 

Por outro lado, o mercado geográfico relevante inclui cada uma das áreas nas quais as 

empresas em causa participam na oferta e procura dos produtos ou serviços relevantes e 

onde as condições de concorrência são semelhantes ou suficientemente homogéneas 

em relação às áreas vizinhas44. Nesta definição do mercado geográfico pode também 

utilizar-se, quando praticável, a mesma metodologia de definição do mercado do produto, 

nomeadamente o teste do monopolista hipotético, que permite identificar pressões 

concorrenciais no que respeita à substituibilidade do lado da procura e à substituibilidade 

do lado da oferta45.  

  

                                                           
42

 Cf. Linhas de Orientação §38. Existe, também, uma terceira fonte de pressão concorrencial no 
comportamento do operador que é a concorrência potencial – esta possibilidade será considerada sempre 
que relevante. 
43

 Cf. Linhas de Orientação §40-43. 
44

 Cf. Linhas de Orientação §56. 
45

 Cf. Linhas de Orientação: “43. Se uma ARN decidir recorrer ao teste do monopolista hipotético, este deverá 
então ser aplicado até se poder estabelecer que um aumento relativo de preços nos mercados geográficos e 
do produto definidos não levará os consumidores a optarem rapidamente por substitutos disponíveis ou a 
abastecer-se junto de fornecedores localizados noutras áreas”. 
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2. DEFINIÇÃO DO MERCADO RETALHISTA DE ACESSO À REDE 

De acordo com a Exposição de Motivos, em regra, a oferta retalhista de acesso (em 

banda larga) consiste em duas componentes: (a) a rede ou serviço de transporte da, e 

para a, localização do utilizador final e (b) o fornecimento do serviço de acesso à Internet, 

em particular a conectividade extremo-a-extremo com outros serviços ou utilizadores 

finais, podendo estes dois serviços ser agrupados. 

Conforme referido anteriormente, na Recomendação da CE sobre mercados relevantes é 

definido o mercado grossista de acesso (físico) à infraestrutura de rede (incluindo o 

acesso partilhado ou totalmente desagregado) num local fixo (Mercado 4). Este mercado 

grossista tem correspondência, a nível do retalho, no mercado retalhista de acesso 

(físico) à infraestrutura de rede num local fixo, doravante designado por ‘mercado 

retalhista de acesso à rede’. 

Na prática, este é um mercado conceptual que corresponde à disponibilidade de (acesso 

à) rede para suporte de qualquer tipo de serviço retalhista de comunicações eletrónicas – 

em termos tais que não se imponham restrições ao tipo de serviço suportado46 – e é o 

que se encontra na base de qualquer escolha de serviços específicos por parte dos 

utilizadores finais. Em teoria, será também este serviço que estará na base da oferta de 

qualquer tipo de serviços, garantindo uma vantagem concorrencial ao prestador que 

disponha de infraestrutura face a um que não a detenha, uma vez que lhe é mais fácil 

efetuar a venda de uma gama alargada de serviços de maior valor acrescentado (up-

selling) ou a venda cruzada (cross-selling) de serviços. 

Para que os utilizadores finais possam optar por um determinado serviço ou conjunto de 

serviços de comunicações eletrónicas, têm de “contratar um acesso”, na área geográfica 

em que se encontram, a um operador e prestador de serviços que detenha (ou possa 

dispor de) uma infraestrutura de rede de acesso. Na prática, o acesso (à rede) e os 

serviços de comunicações eletrónicas são fornecidos em conjunto, podendo, no entanto, 

o utilizador final alterar, ao longo do tempo, os serviços que contrata a um determinado 

operador sem este ter necessariamente de alterar a infraestrutura/rede de suporte. 

                                                           
46

 No mínimo, ao serviço telefónico fixo (STF), ao serviço de acesso à Internet em banda larga e ao serviço 
de TV por subscrição (ou outros serviços adicionais). 
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Em conclusão, o “serviço de acesso à rede” permite ao prestador retalhista oferecer 

qualquer serviço ou conjunto de serviços de comunicações eletrónicas aos seus clientes 

finais, constituindo um meio de suporte a estes serviços. 

2.1. Mercado de produto retalhista de acesso à rede 

Conforme referido no n.º 1 do art.º 8.º da Diretiva-Quadro, a definição de mercados deve 

ser neutra face à rede/tecnologia utilizada na oferta dos serviços. 

Prosseguindo uma abordagem concordante com este princípio da neutralidade 

tecnológica, o ICP-ANACOM entende que o mercado retalhista de acesso à rede deve 

conter todos os produtos de acesso, independentemente da tecnologia/infraestrutura de 

suporte desses mesmos acessos, e que, apresentando um conjunto de características 

homogéneas, são considerados pelos consumidores como produtos equivalentes e, 

portanto, substituíveis.  

Com efeito, o exercício de definição do mercado do produto ou serviço relevante inicia-se 

agrupando os produtos ou serviços utilizados pelos consumidores para as mesmas 

finalidades (utilização final)47. 

Atualmente, em Portugal, o mercado de retalho caracteriza-se pela crescente (e quase 

exclusiva) oferta e procura de acessos em local fixo, que disponibilizem serviços de 

comunicações eletrónicas de forma conjunta, i.e. em pacote, sendo este constituído 

normalmente por serviços de telefonia fixa (STF), de acesso em banda larga e de 

televisão (TV). 

Estes serviços retalhistas suportam-se numa multiplicidade de redes/tecnologias de 

acesso fixo, nomeadamente nas tradicionais redes de pares de cobre, nas redes de cabo, 

nas redes de fibra e, em menor grau, nas redes BWA48, como se explicita na figura 

seguinte: 

                                                           
47

  Conforme já referido, de acordo com as Linhas de Orientação, o mercado do produto inclui todos os 
produtos e/ou serviços suficientemente permutáveis ou substituíveis em termos das suas características 
objetivas, graças às quais estão particularmente aptos para satisfazer as necessidades constantes dos 
consumidores, os seus preços ou a sua utilização pretendida; e também em termos das condições da 
concorrência e/ou da estrutura da procura e da oferta no mercado em questão. 
48

 BWA – Broadband Wireless Access. Incluem as tradicionalmente designadas FWA – Fixed Wireless 
Access. 
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Figura 2 – O acesso retalhista como suporte de múltiplos serviços de comunicações eletrónicas  

 

Os acessos suportados nas redes referidas são assim os produtos candidatos a serem 

incluídos no mercado retalhista de acesso à rede.  

2.1.1. Substituibilidade do lado da procura 

Do ponto de vista do normal utilizador final, o tipo de acesso (i.e. o “fio” que chega a 

casa) não é, normalmente, relevante. O que este pretende adquirir, sem restrições, é um 

qualquer serviço ou, mais atualmente, um conjunto de serviços de comunicações 

eletrónicas de qualidade, sendo a entrega dos mesmos realizada, indiferenciadamente, 

sobre um acesso de cabo, de fibra ou outra tecnologia, a qual é normalmente irrelevante 

para esse utilizador final. 

Historicamente, a procura centrou-se durante muitos anos (apenas) nos acessos em par 

de cobre, a única infraestrutura existente, tendo-se seguidamente estendido aos acessos 

em cabo (com o crescimento da cobertura das redes de cabo a nível nacional) e, mais 

recentemente, aos acessos suportados em fibra. 

Atualmente, nas zonas com cobertura de fibra, existe uma procura acrescida por este tipo 

de acessos (bem como pelos acessos em cabo) face aos acessos em cobre. Tal poderá 

indiciar uma substituibilidade dos acessos em cobre para os acessos em cabo e em fibra. 

Contudo, não obstante o crescimento significativo no número de acessos suportados em 

fibra, existe ainda um parque bastante expressivo de acessos suportados em cobre, 

Cobre, cabo, fibra, BWA.

STF

BLTV

INFRA-ESTRUTURA/ACESSO

SERVIÇOS

Cobre, cabo, fibra óptica, BWA.

STF

BLTV
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mesmo nas zonas com cobertura de fibra. No caso dos novos clientes, i.e. aqueles que 

ainda não utilizam serviços de acesso à rede (e nomeadamente serviços de acesso em 

banda larga), não existindo quaisquer custos de mudança49, a adesão a serviços 

suportados em fibra e em cabo é uma opção mais racional, uma vez que, por exemplo, 

existindo ofertas em cobre e em fibra, com débitos equivalentes, comercializadas ao 

mesmo preço, esta última é uma infraestrutura tecnologicamente mais avançada. Ou seja 

a substituibilidade existe à partida num sentido: do cobre para o cabo e fibra, embora 

para utilizadores de ofertas de débitos mais baixos, as ofertas suportadas em ADSL 

comercializadas ao mesmo preço das ofertas suportadas em fibra (e em cabo) possam 

também ser bons substitutos perante um aumento do preço das ofertas de fibra (ou 

cabo). 

Ainda do lado da procura, a escolha dos utilizadores finais por um dado acesso suportado 

numa dada tecnologia está sobretudo condicionada pela cobertura da rede e por 

eventuais limitações tecnológicas que possam condicionar qualquer um dos serviços que 

será suportado sobre esse acesso, por exemplo, em termos de capacidade de suportar 

determinados débitos no acesso à Internet. 

Há que ver assim se as características e a cobertura da oferta de acessos suportados em 

(a) cobre, (b) cabo e (c) fibra são suficientemente homogéneas e se estes acessos são 

usados (indiferentemente) pelos utilizadores para as mesmas finalidades, o que é feito 

em mais detalhe na secção seguinte. 

2.1.2. Substituibilidade do lado da oferta 

Se, no passado, havia uma dependência direta entre determinados serviços e as redes 

que os suportavam50, atualmente essa limitação não existe para a maior parte das 

infraestruturas de rede mais relevantes e disseminadas em Portugal. Excetua-se aqui, 

                                                           
49

 Mesmo a existência de eventuais custos de mudança (nomeadamente a alteração do modem de dados) 
não se apresenta como fator impeditivo da substituibilidade, uma vez que se estima que tais custos de 
mudança sejam reduzidos. Verifica-se, de facto, que, no âmbito das ações de promoção dos serviços, a 
generalidade das empresas que oferecem serviços de acesso (e de comunicações eletrónicas), 
independentemente da tecnologia de suporte, tem vindo a oferecer quer os “kits de instalação” quer a 
ativação do acesso/serviço. 
50

 Por exemplo: 

(a) o STF era, até há uns anos, suportado apenas na rede de cobre, tendo, com a evolução tecnológica, 
passado a ser suportado também nas redes de cabo; 

(b) o serviço de TV por subscrição era disponibilizado apenas nas redes de cabo (e DTH)  tendo, em 
Portugal, passado também a ser suportado nas redes de cobre e FWA em 2006. 
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nomeadamente, o serviço de (TV via) satélite (DTH, com limitações a nível do STF e do 

acesso em banda larga) ou os acessos suportados em redes móveis, com limitações, por 

exemplo, ao nível do serviço de TV51, que por estes motivos nem se consideram 

candidatos a serem incluídos no mercado em análise. 

Em relação à cobertura das redes com capacidade para oferecer múltiplos serviços de 

comunicações eletrónicas: 

 A rede de cobre – da PTC –, tem cobertura nacional, sendo esta empresa 

prestadora do Serviço Universal (STF), tendo também cobertura praticamente 

universal no que toca ao acesso em banda larga e uma cobertura relevante, 

superior à das redes de cabo, de IPTV, embora existam limitações associadas às 

características de certos lacetes locais de maior extensão, como abaixo se refere. 

 Existem vários operadores a instalar redes de fibra, estimando-se a sua cobertura 

global, no final de 2010, entre 19 por cento e 25 por cento dos alojamentos 

familiares clássicos52, com uma maior desenvolvimento nas áreas de Lisboa e 

Porto, mas com tendência de crescimento futuro para outras áreas, também na 

sequência dos atrás referidos concursos públicos para a instalação, gestão, 

exploração e manutenção de NRA em áreas rurais. 

 Estima-se que as redes de cabo cobriam, no final de 2010, entre 63 por cento e 

73 por cento dos alojamentos familiares clássicos em todo o território nacional53, 

havendo contudo muitos concelhos ainda não cobertos (sobretudo aqueles com 

                                                           
51

 E débito máximo disponibilizado (por utilizador final). 
52

 Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados dos operadores de casas passadas por concelho e dos dados 
do INE de alojamentos familiares clássicos por concelho. Por forma a expurgar o efeito da existência de 
múltipla cablagem de alojamentos e estimar um minorante para a cobertura das redes FTTH considerou-se, 
concelho a concelho, o número de alojamentos passados pelo operador com maior número de alojamentos 
passados no concelho (considerou-se, ainda, que as redes da Vodafone e da Optimus não têm 
sobreposição). 
53

 Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados dos operadores de casas cabladas por concelho e dos dados 
do INE de alojamentos familiares clássicos por concelho. Por forma a expurgar o efeito da existência de 
múltipla cablagem de alojamentos e estimar um minorante para a cobertura das redes de cabo considerou-
se, concelho a concelho, o número de alojamentos cablados pelo operador com maior número de 
alojamentos cablados no concelho. 
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baixa densidade populacional). A maior parte dos alojamentos cobertos pelas 

redes de cabo estão já atualizados com a norma DOCSIS 3.054. 

 Atualmente, apenas a AR Telecom disponibiliza serviços suportados em BWA (em 

FWA, mais concretamente), sendo a cobertura reduzida e concentrada 

essencialmente nas áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (por esse facto, o 

número total de assinantes de FWA ascendia, no final de 2010, a cerca de 26 mil, 

com tendência para a estabilidade). Não se prevê também que no período de 

tempo que decorre até à próxima análise deste mercado, as redes BWA venham 

a ter uma cobertura significativa55.  

Em relação a eventuais limitações tecnológicas das redes (nos serviços prestados) 

importa relevar o seguinte: 

 A rede de cobre tem limitações físicas que impedem, mesmo no caso do ADSL2+, 

a prestação do serviço de acesso em banda larga a velocidades superiores a 24 

Mbps, sendo a velocidade efetiva suportada por cada lacete função do respetivo 

comprimento e de outras características, que podem também impedir a própria 

disponibilização do serviço de TV56. 

 Os acessos em fibra não têm limitações significativas, quer em termos de débitos 

quer de serviços suportados57. 

 Os acessos de cabo (HFC58) estão limitados, pela tecnologia atual (DOCSIS 3.0), 

a um débito máximo teórico de 400 Mbps “por cabo na célula” (por CMTS59), 

estando o débito real por utilizador final assim condicionado pela arquitetura das 

                                                           
54

 Por exemplo, segundo a ZON (“Divulgação de Resultados Primeiros Nove Meses 2010”, de 22 de Outubro 
de 2010), o “investimento para atualizar toda a rede com Eurodocsis 3.0 está agora finalizado e 2,8 milhões 
de lares estão aptos a receber velocidades de Banda Larga de 200 Mbps” (o número total de casas passadas 
com cabo pela ZON era de 3,166 milhões no final do 3.º trimestre de 2010). 
55

 Quer por via da expansão da cobertura da AR Telecom, quer por via da entrada da ZAPPWIMAX, 
Unipessoal, Lda. e da OniTelecom, operadores a quem foram atribuídos direitos de utilização de frequências 
para a exploração de sistemas de acesso de banda larga via rádio – por deliberação do Conselho de 
Administração do ICP-ANACOM, de 28 de Abril de 2010. 
56

 As tecnologias mais avançadas usadas na rede de cobre para a prestação de serviços de banda larga (que 
permitem maiores débitos máximos), nomeadamente VDSL2, não foram implementadas em Portugal, nem se 
conhecem planos para a sua eventual implementação. 
57

 Ainda que as topologias do tipo PON (como as atualmente em implementação em Portugal, GPON), 
estejam limitadas ao nível da componente eletrónica, sendo que atualmente estão disponíveis 2.5 Gbps para 
um conjunto máximo de 32 ou 64 utilizadores finais ligados a essa PON.    
58

 Redes híbridas constituídas por fibra ótica e por cabo coaxial (Hybrid Fiber Coax). 
59

 Sistema de terminação de modems de cabo (Cable Modem Termination System). 
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redes de cabo, em que o tráfego de uma dada célula é partilhado pelos 

utilizadores dessa célula. Daí que os operadores de cabo, a par da introdução do 

DOCSIS 3.0, estejam também a investir na divisão de células, levando a fibra 

cada vez mais próximo do cliente final e reduzindo o número de casas ligadas em 

cada célula60. 

 Os acessos BWA têm também limitações no débito máximo suportado, que é 

também partilhado (por sector) na célula, o qual depende ainda da tecnologia e da 

faixa de frequência, entre outros fatores, aproximando-se, na prática, o débito 

máximo destes acessos do débito máximo dos acessos em cobre (com a 

tecnologia ADSL). 

Das características supra conclui-se que os acessos BWA, principalmente pela reduzida 

cobertura, não são verdadeiros substitutos dos acessos de cobre, de cabo ou de fibra, 

não constrangendo o comportamento de um eventual monopolista hipotético na oferta de 

acesso. Com efeito, verifica-se que as ofertas suportadas em BWA apresentam, regra 

geral, serviços de TV com um número de canais mais reduzido (e sem canais HD) e um 

acesso à Internet com débitos máximos inferiores aos dos restantes tipos de acessos. 

Acresce que o número de acessos BWA ativos é também reduzido (ascendendo, como 

se referiu atrás, a cerca de 26 mil), não alterando em nada as conclusões de uma análise 

de PMS (nem afetando os resultados de qualquer análise geográfica, mesmo tendo em 

conta que os acessos BWA estão concentrados num número reduzido de concelhos). 

Como referido, não é expectável um rápido crescimento no número de acessos 

retalhistas suportados em BWA, ainda que se deva ter em conta que, no curto-prazo, 

poderão surgir novas ofertas retalhistas por parte dos dois operadores agora habilitados a 

desenvolver redes e serviços BWA em todo o território nacional61 e eventualmente por 

parte de alguma entidade que venha a obter direitos de utilização no próximo leilão 

multifaixa a lançar brevemente pelo ICP-ANACOM. 

Por estes motivos, e de uma forma prospetiva, entende-se que, na presente análise de 

mercados, os acessos BWA não fazem parte do mercado de retalho de acesso à rede. 

                                                           
60

 Ver, por exemplo, documento da ZON: “Divulgação de Resultados Primeiros Nove Meses 2010”, de 22 de 
Outubro de 2010. 
61

 No continente (e na Região Autónoma dos Açores, no caso da ZAPPWIMAX). 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  27/275 

 

As limitações aos débitos no acesso (à Internet) em banda larga suportada pelos acessos 

de cobre (limitados a 24 Mbps com ADSL2+, a tecnologia prevalecente) poderiam sugerir 

à partida uma segmentação do mercado retalhista de acesso à rede em função dos 

débitos suportados pelos diferentes tipos de acessos. Caso tal acontecesse, a fronteira 

do mercado de produto poderia ser definida nos 24 Mbps.  

No entanto, nada impede que os mesmos acessos em cobre suportem débitos 

superiores, por exemplo, através da instalação de equipamento VDSL2, o que 

aproximaria o débito máximo teórico destes acessos do dos acessos em cabo ou fibra 

atualmente comercializados; por exemplo, com 100 Mbps, ainda que apenas para lacetes 

com comprimentos reduzidos, o que é mais comum acontecer nas áreas geográficas 

onde os operadores se encontram a instalar fibra. 

Adicionalmente, poderia também equacionar-se definir uma fronteira entre os acessos em 

fibra e os acessos em cabo, dadas as limitações nos débitos suportados nestes últimos 

face aos primeiros, conforme se apresenta na figura seguinte: 

Figura 3 – Evolução (teórica) dos débitos no sentido descendente em função da tecnologia  

 

Fonte: Apresentação “Redes de Telecomunicações de Nova Geração” (Portugal Telecom)
 62

 

Contudo, há ofertas retalhistas de acesso em banda larga suportadas em cabo e em fibra 

cujo débito máximo é igual ou inferior aos referidos 24 Mbps (por exemplo, 6 Mbps, 12 

                                                           
62

 Disponível em  

http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/568c81628f56cf404a240947ad01e467.pdf. 

http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/568c81628f56cf404a240947ad01e467.pdf
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Mbps ou 24 Mbps)63. Neste contexto, entende-se não existir uma fronteira clara entre 

acessos que suportam débitos mais reduzidos e outros que suportam débitos mais 

elevados, sendo que existe uma cadeia contínua de débitos máximos (no acesso em 

banda larga) no conjunto das ofertas disponibilizadas pelos operadores presentes no 

mercado retalhista. 

Verifica-se ainda que, atualmente, e em termos prospetivos, apesar de o termo “fibra” ser 

tendencialmente utilizado nos anúncios publicitários e na promoção dos serviços como 

fator diferenciador e indutor da compra (ainda que a mesma fibra possa não existir no 

segmento final de acesso ao cliente), os acessos ativos em cobre são ainda maioritários 

face aos acessos em cabo e em fibra, existindo muitos utilizadores que mantêm os 

acessos em cobre em áreas geográficas com cobertura de fibra. 

Assim, para um número significativo de clientes, os acessos em fibra suportam os 

mesmos serviços e ao mesmo preço que os acessos possíveis de contratar em cobre (ou 

cabo), pelo que, perante um SSNIP no preço do acesso em fibra, seria muito provável 

que esses clientes substituíssem este acesso por um acesso em cobre. Deste modo, 

existindo evidências de que já há substituição (potencialmente significativa no futuro) dos 

acessos em cobre pelos acessos em cabo ou em fibra, o ICP-ANACOM entende que se 

devem integrar todos estes acessos no mesmo mercado de produto, uma vez que o 

produto focal é o acesso (básico) em banda larga – o produto com maior adesão e 

atualmente objeto de regulação ex-ante no mercado. Sem prejuízo, ao longo da presente 

análise, sempre que adequado e relevante, ter-se-á em conta a especificidade dos 

acessos que suportam (acesso em banda larga com) débitos mais elevados (cabo e fibra) 

face aos acessos em cobre. 

Em conclusão, não obstante esta multiplicidade de tecnologias e infraestruturas físicas de 

suporte, a oferta de acesso à rede (e de serviços de comunicações eletrónicas) é 

transparente para os utilizadores finais e é efetuada, geralmente, de uma forma 

tecnologicamente neutra e de acordo com as especificidades da situação (e.g. os 

acessos em banda larga até 24 Mbps são normalmente suportados na rede de acesso 

em cobre, ao passo que os acessos de mais alto débito suportam-se em fibra ou em 

cabo, havendo no entanto muitos acessos de cabo e de fibra com débitos inferiores a 24 

Mbps). Relembre-se que a CE advoga o mesmo princípio (da neutralidade tecnológica), 

                                                           
63

 Fonte: Sítios do Meo e da ZON na Internet, consultados em Março de 2011. 
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entendendo que os mercados de serviços devem ser analisados independentemente das 

redes ou infraestrutura utilizadas para fornecer esses mesmos serviços aos utilizadores 

finais. 

2.2. Mercado geográfico retalhista de acesso à rede 

Após a identificação do mercado do produto relevante, é necessário definir a respetiva 

dimensão geográfica. 

Segundo as Linhas de Orientação, “o mercado geográfico relevante inclui uma área na 

qual as empresas em causa participam na oferta e procura dos produtos ou serviços 

relevantes, onde as condições de concorrência são semelhantes ou suficientemente 

homogéneas e que podem ser distinguidas das áreas vizinhas onde as condições de 

concorrência prevalecentes são consideravelmente diferentes”64. 

Tradicionalmente, o âmbito geográfico do mercado relevante no sector das comunicações 

eletrónicas tem sido definido com base em dois critérios principais: 

 A existência de instrumentos legais e regulamentares, nomeadamente, restrições 

associadas à licença/autorização, obrigações tarifárias e de prestação de 

serviços. 

 A área abrangida pelas redes. 

Uma vez que não existem restrições legais e regulamentares associadas à 

licença/autorização, obrigações tarifárias e de prestação de serviços, ou de outra índole, 

a referência tradicional para a definição do mercado geográfico seria a área de cobertura 

da(s) rede(s) incluída(s) no mercado de produto, o que justificaria um âmbito nacional. 

No entanto, há que averiguar se existem áreas geográficas com condições concorrenciais 

semelhantes ou suficientemente homogéneas mas distintas das condições de 

concorrência noutras áreas geográficas. 

Segundo a CE, a existência de vários operadores numa determinada área não é só por si 

um critério suficientemente robusto para identificar diferenças reais nas condições 

concorrenciais com o objetivo de definir o mercado geográfico65. A CE defende que, ao 

                                                           
64

 Cf. Linhas de Orientação §56. 
65

 Comentários a notificações de várias ARN (ver, por exemplo, comentários da CE aos casos UK/2007/0733 
e UK/2010/1065). 
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analisar se as condições de concorrência numa determinada área são similares ou 

suficientemente homogéneas, é necessário identificar evidências estruturais e 

comportamentais adicionais, por exemplo, através de: 

 Informação sobre a distribuição das quotas de mercado e sua evolução ao longo 

do tempo. 

 Evidência de diferentes preços retalhistas ou grossistas em áreas distintas (o que 

pode indiciar a existência de diferentes pressões competitivas). 

 Preços praticados pelos vários operadores e evolução nas áreas relevantes. 

Também pode ser relevante a existência, em determinadas áreas específicas, de 

barreiras à entrada, de estratégias de marketing e de vendas ou de características nos 

serviços distintas das existentes em outras áreas. 

A informação sobre a distribuição das quotas de mercado no acesso à rede (através de 

cobre, fibra ou cabo) e sua evolução poderá ser aferida através dos seguintes 

indicadores: (a) acessos ativos; (b) acessos instalados (ativos e não ativos); ou (c) 

serviços contratados66. 

Tendo em conta a definição do mercado de produto em questão, considera-se que um 

indicador de quota de mercado baseado nos acessos ativos é o mais indicado. Isto 

porque representa o número de acessos efetivamente contratados pelos utilizadores 

finais e que podem ser utilizados para suportar quaisquer serviços de comunicações 

eletrónicas, tanto aquando da contratação do acesso como posteriormente67. A quota de 

mercado baseada nos acessos instalados (ou casas passadas) dá uma melhor 

representação da cobertura, a qual já foi tida em conta e poderá também ser tida em 

conta na análise do indicador “concorrência potencial”, e a quota de mercado baseada 

nos serviços contratados está mais relacionada com o mercado dos serviços e não com o 

mercado do acesso à rede – a este respeito, ver secções seguintes. 

Da análise das quotas de mercado de acessos ativos (em volume), por concelho, conclui-

se que há apenas quatro concelhos onde a quota de mercado do Grupo PT é inferior a 40 

                                                           
66

 Ou seja, neste caso, um acesso com triple-play (STF, banda larga e TV) tem um peso de 3, um acesso 
com double-play (qualquer combinação de 2 dos anteriormente referidos serviços) tem um peso de 2 e um 
acesso com um único serviço isolado (TV ou STF ou banda larga) tem um peso de 1. 
67

 Por exemplo, um cliente que contrate um acesso e os serviços de STF e banda larga pode, posteriormente, 
contratar o serviço de TV para o mesmo acesso. 
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por cento (mas superior a 35 por cento, sendo que em dois desses concelhos é inferior à 

dos outros operadores) e apenas doze concelhos (dos 308 a nível nacional) onde a quota 

de mercado do Grupo PT é inferior à de outro OPS; ou seja, em 304 concelhos o Grupo 

PT tem uma quota de mercado superior a 40 por cento e em 296 desses concelhos é a 

entidade com maior quota de mercado, o que aponta, neste âmbito, para uma efetiva 

homogeneidade do mercado.  

Adicionalmente, nos concelhos de Lisboa e Porto, onde se encontra uma percentagem 

significativa dos acessos retalhistas ativos (e onde se poderia esperar à partida uma 

maior dinâmica concorrencial), a quota de mercado do Grupo PT é próxima dos 60 por 

cento68. Estes dados foram calculados no pressuposto de se manter a regulação 

grossista, nomeadamente o acesso desagregado ao lacete local e o acesso a condutas. 

Caso não existissem essas obrigações a quota de mercado do Grupo PT seria por certo 

ainda mais elevada. 

Ou seja, não existem evidências de condições concorrenciais suficientemente 

heterogéneas entre diferentes áreas geográficas (nomeadamente concelhos) que 

justifiquem a segmentação deste mercado. Inclusivamente, nos concelhos de Lisboa e 

Porto, aqueles onde seria, em tese, mais provável existirem condições de concorrência 

distintas das do resto do país, a quota de mercado do Grupo PT é significativamente 

superior a 50 por cento – a quota global do Grupo PT, em termos de clientes nesses 

concelhos, cifra-se em 62 por cento. 

Mesmo tendo em conta que existem algumas limitações físicas ou técnicas na rede de 

acesso em cobre da PTC, nomeadamente para o suporte de serviços de TV (IPTV) e de 

acesso em banda larga, é legítimo assumir que, na maioria dos casos, os atuais lacetes 

de cobre ativos permitem tais ofertas, o que aliás acontece desde 2006/2007. De facto, 

os lacetes localizados nas principais áreas urbanas, de maior densidade populacional (e 

de rede), têm menor comprimento, apresentando assim menos restrições ao nível da 

capacidade/banda de frequência disponível. Deste modo, esta eventual limitação, que 

reduziria o número de lacetes de cobre elegíveis para a definição de mercados e, em 

consequência, para a estimativa das quotas de mercado, não será determinante nas 

zonas onde existe infraestrutura alternativa. Os lacetes de maior comprimento 

(nomeadamente superior a 3 km), que dificilmente suportarão serviços de maior 
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 Mais precisamente, 58 por cento. 
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velocidade e/ou com maiores requisitos de qualidade de serviço (como serviços de TV), 

estarão localizados em zonas mais remotas e/ou de menor densidade populacional. Mas, 

nessas zonas, é altamente provável que não exista oferta alternativa, pelo que esta 

limitação não tem impacto a nível da definição de mercado e avaliação de PMS. 

Por outro lado, as ofertas decorrentes dos concursos públicos para a instalação, gestão, 

exploração e manutenção de NRA em áreas rurais, têm um volume relativamente 

reduzido, não envolvendo mais de 500 mil casas passadas (cobrindo cerca de 50 por 

cento da população em cada um dos concelhos envolvidos). 

Também não existem, neste mercado de produto, quaisquer evidências de diferentes 

preços retalhistas (ou grossistas) em diferentes áreas geográficas cobertas pelos 

operadores. Todos os operadores, incluindo o operador histórico, praticam preços 

uniformes em todo o território (por eles coberto neste âmbito). Ou seja, mesmo em áreas 

onde apenas o Grupo PT está presente, o preço do acesso (incluindo os pacotes triple-

play) é o mesmo que o que é praticado nas áreas onde há outros operadores presentes 

(e.g., Lisboa e Porto). A própria evolução dos preços retalhistas dos vários operadores ao 

longo do tempo não tem seguido qualquer segmentação geográfica. 

Conclui-se, deste modo, que o mercado retalhista de acesso à rede abrange a totalidade 

do território nacional. 

2.3. Mercado retalhista de acesso à rede: Conclusão 

O mercado retalhista de acesso à rede, para suporte de serviços de comunicações 

eletrónicas, independentemente da tecnologia empregue, abrange a totalidade do 

território nacional. 

2.4. Análise concorrencial do mercado retalhista de acesso à rede  

No caso do mercado retalhista de acesso à rede, os operadores disponibilizam um 

acesso fixo e, simultaneamente, um ou mais serviços de comunicações eletrónicas sobre 

esse mesmo acesso. Na prática, os clientes contratam o serviço ou serviços de 

comunicações eletrónicas, contrato que inclui, implicitamente, o acesso à rede (o qual 

permite que o utilizador final disponha dos serviços contratados, e.g., acesso à Internet, 

STF e ou TV por subscrição).  



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  33/275 

 

Um aspeto essencial deste mercado consiste no facto de não existir, na prática, uma 

contratação de um serviço de acesso à rede (uma assinatura, como no caso, por 

exemplo, do STF no âmbito do Serviço Universal) ou pagamento por esse serviço. Do 

ponto de vista do utilizador final trata-se de um mercado virtual que acaba por, 

efetivamente, não existir. Na perspetiva do utilizador final, o serviço retalhista de acesso à 

rede está incluído no serviço ou pacote de serviços contratado(s).  

Assim, considera-se que não será o mais adequado analisar de um modo detalhado as 

condições concorrenciais de um mercado retalhista que acaba por ser conceptual, pelo 

menos em Portugal, uma vez que não existe contratação direta de serviços de acesso à 

rede, devendo essa análise detalhada ser efetuada no âmbito do mercado grossista 

conexo (i.e., no âmbito da análise de PMS do Mercado 4).  

Aliás, dada a correspondência entre os dois mercados (conceptual retalhista e grossista) 

de acesso à rede, a análise concorrencial nos dois casos seria sempre muito similar (uma 

vez que, como se verá adiante, a maior parte dos acessos grossistas são resultado do 

fornecimento interno), optando o ICP-ANACOM por, nesta fase, realizar uma análise 

sumária das condições concorrenciais do mercado retalhista em apreço, tendo também 

em conta a análise já realizada no âmbito da definição do mercado geográfico. 

Como definido supra, no caso do acesso retalhista à rede devem ter-se em conta todos 

os acessos capazes de oferecer qualquer serviço ou conjunto de serviços de 

comunicações eletrónicas a contratar pelo cliente final, independentemente da tecnologia. 

Contudo, o Grupo PT (composto por empresas verticalmente integradas, com presença 

ao nível grossista e retalhista) é, na prática, a única entidade com rede própria em cobre 

e desenvolveu uma rede de fibra ótica com uma cobertura atual e prospetiva muito 

superior à dos operadores alternativos presentes no retalho (se bem que a rede de fibra 

da PTC ainda não atinja a extensão da rede de cabo da ZON igualmente preparada para 

oferecer acessos de muito alto débito). A maior parte dos acessos retalhistas à rede tem 

sido historicamente, e ainda se mantém, suportada na rede de acesso em cobre, pelo 

que a quota de mercado do Grupo PT tem-se mantido em valores superiores a 62 por 

cento (final de 2010), quer em termos de clientes, quer em termos de acessos, o que 

configura uma situação de posição dominante69.  

                                                           
69

 Sendo, conforme anteriormente referido, inferior a 40 por cento apenas em quatro concelhos. 
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No âmbito das barreiras à entrada e à expansão, também o Grupo PT beneficia de fortes 

economias de escala e de gama, devido aos elevados custos fixos na construção de 

infraestrutura de rede local praticamente universal (em cobre e, prospectivamente, em 

fibra, com elevados investimentos que, para os operadores alternativos, não é viável 

duplicar na sua totalidade) e pela diversidade dos serviços que presta no retalho. Assim, 

dada a escala e o portefólio de serviços do operador histórico, este beneficia, tudo o resto 

constante, de custos unitários inferiores aos dos seus concorrentes70.  

Por outro lado, os principais operadores alternativos ao Grupo PT que oferecem serviços 

de acesso no retalho (e serviços de comunicações eletrónicas, nomeadamente triple-

play), têm vindo a investir, nomeadamente, em infraestrutura e tecnologias de fibra e de 

cabo para prestar estes serviços em áreas geográficas específicas71. Neste contexto das 

NRA, o ICP-ANACOM está atento ao desenvolvimento e impacto de eventuais 

desenvolvimentos ao nível do acesso72, sendo que é fundamentalmente ao nível da 

regulação do mercado conexo, o Mercado 4, nomeadamente na imposição de obrigação 

de acesso, que esta Autoridade procurará intervir, também de acordo com o atual quadro 

regulatório.  

A política de preços e a sua evolução ao longo do tempo podem constituir um bom 

indicador sobre o grau de concorrência no mercado. Em relação aos preços retalhistas, 

neste caso tomando como proxy do preço (do acesso) do pacote de serviços mais 

procurado (triple-play), releva-se que o Grupo PT apresenta preços uniformes a nível 

nacional e relativamente alinhados com os preços dos operadores alternativos. Contudo, 

este indicador não é, só por si, suficiente para contradizer a evidência de dominância 

dada pelas quotas de mercado e pelas elevadas barreiras à entrada e à expansão.  

Finalmente, na ausência de regulação grossista, os clientes retalhistas têm um 

contrapoder negocial limitado, uma vez que, na prática, existem poucos operadores 

alternativos com alguma dimensão a prestar serviços de acesso à rede a nível nacional 

                                                           
70

 Para além disso, pelo facto de ser um operador verticalmente integrado, tem uma procura interna, 
planeada e de grande volume, que lhe beneficiar de largas economias de escala e investir no 
desenvolvimento das suas redes com um grau de risco inferior ao dos concorrentes. 
71

 Com efeito, em zonas urbanas de elevada densidade, como Lisboa e Porto, haverá alguma concorrência 
potencial, nomeadamente com o investimento em acessos e serviços NRA já realizado e a realizar pelos 
operadores alternativos. 
72

 Ainda que não se identifiquem especiais vantagens de natureza tecnológica para o Grupo PT ou de 
relacionamento com os principais fornecedores de equipamento e serviços a nível retalhista. 
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ou com uma cobertura relevante73. Por outro lado assinala-se que, adicionalmente aos 

acessos desagregados, a rede dos operadores alternativos tem sido construída com base 

no acesso a condutas – acesso esse regulado – pelo que caso não houvesse qualquer 

tipo de regulação grossista, o Grupo PT poderia decidir deixar de garantir o acesso às 

condutas ou disponibilizá-lo a preços excessivos.  

Em face destas e anteriores conclusões, o ICP-ANACOM não prevê, prospectivamente, 

que venha a existir no curto e médio prazo uma alteração significativa das condições 

concorrenciais neste mercado retalhista (de âmbito nacional), ainda que possa vir a 

ocorrer uma redução da quota de mercado do operador histórico, mas que se estima seja 

necessariamente lenta, dadas as circunstancias atrás descritas e que será naturalmente 

acompanhada por esta Autoridade. 

Conclui-se assim que o mercado retalhista de acesso à rede não é, mesmo de um ponto 

de vista prospetivo, concorrencial, ainda que não pareçam existir falhas de mercado de 

tal modo significativas que justifiquem a imposição de regulação ex ante ao nível do 

retalho. Lembre-se que o quadro regulamentar em vigor privilegia a imposição de 

obrigações ao nível dos mercados grossistas, podendo, apenas em último recurso, impor-

se medidas regulamentares nos mercados retalhistas. Isto é, a regulação ao nível 

grossista, onde apropriado, deverá ser suficiente para promover uma oferta concorrencial 

ao nível do retalho. 

Neste contexto, o ICP-ANACOM abordará o mercado grossista de acesso à rede nos 

capítulos seguintes.  

 

  

                                                           
73

 Havendo regulação grossista e, nomeadamente, ofertas retalhistas baseadas em ofertas grossistas 
reguladas, o contrapoder negocial dos clientes retalhistas aumenta significativamente, uma vez que existe 
uma maior diversidade de escolha. 
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3. DEFINIÇÃO DO MERCADO GROSSISTA DE ACESSO À REDE  

Uma vez caracterizado e definido o mercado retalhista de acesso à rede e identificadas 

as pressões concorrenciais a que o mesmo está sujeito (quer do lado da procura, quer do 

lado da oferta), e de se ter concluído pela inexistência de concorrência efetiva na 

ausência de regulação ex ante, conforme metodologia adotada na Recomendação da CE 

sobre mercados relevantes, serve a presente secção para definir e identificar o mercado 

grossista conexo:  

 Mercado 4: Fornecimento grossista de acesso (físico) à infraestrutura de rede 

(incluindo o acesso partilhado ou totalmente desagregado) num local fixo74, 

doravante designado por ‘mercado grossista de acesso à rede’. 

Importa também analisar neste capítulo se a definição do mercado grossista em causa se 

alterou face à anterior análise de mercados, iniciando-se, este capítulo, pela distinção 

entre o Mercado 4 e o Mercado 5, passando-se à definição do mercado de produto e 

âmbito geográfico do Mercado 4. 

3.1. Distinção entre o Mercado 4 e o Mercado 5 

De acordo com a Exposição de Motivos, o elemento menos replicável no estabelecimento 

de um canal de transmissão para o fornecimento de serviços aos utilizadores finais é o 

acesso local ou o lacete local, existindo obstáculos (económicos, temporais e legais) à 

duplicação da rede de acesso local do operador histórico. 

A este respeito assinala-se que a rede da ZON, o operador alternativo com maior número 

de acessos, foi maioritariamente desenvolvida quando esta empresa integrava o Grupo 

PT. 

Sem prejuízo para esses obstáculos, existe já um número apreciável de acessos locais 

instalados por operadores alternativos ao Grupo PT – aquele que tem maior número de 

acessos – suportados, conforme anteriormente referido, em várias infraestruturas de 

rede, como a fibra e o cabo, implementadas principalmente sobre condutas e 

infraestrutura associada da PTC e ainda, embora com menor expressão do que no 

passado, suportadas em lacetes locais de cobre alugados à PTC. 

                                                           
74

 Cf. Recomendação – Exposição de Motivos, Secção 2.1. 
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Os operadores têm assim, de uma forma simplificada, três opções para fornecer acesso a 

potenciais clientes de acordo com a designada ‘escada do investimento’: 

- Recorrem a ofertas grossistas (ativas) que lhes permitem, de uma forma célere e 

sem custos de investimento iniciais significativos, prestar serviços retalhistas a 

todo e qualquer utilizador coberto pela rede do operador que lhes disponibiliza 

estas ofertas a nível grossista – são as designadas ofertas bitstream, que 

permitem uma diferenciação de serviços reduzida face à oferta de serviços do 

fornecedor grossista (verticalmente integrado). 

- Recorrem a ofertas grossistas (passivas, nomeadamente OLL) que lhes permitem, 

com um maior nível de investimento, nomeadamente mais equipamento e rede 

própria para ligar a sua rede aos pontos de acesso (nomeadamente, aos locais 

onde terminam os lacetes locais), disponibilizar ofertas com um maior nível de 

diferenciação e autonomia face às do operador que lhes disponibiliza o acesso. 

- Investem em infraestrutura de rede própria até ao cliente final (nomeadamente 

assente em fibra instalada nas condutas da PTC), ficando com independência 

(total) na implementação e definição das suas ofertas retalhistas. 

A opção por uma das alternativas acima identificadas depende de vários fatores, entre os 

quais, por exemplo, a densidade populacional numa dada área (incluindo a tipologia dos 

alojamentos), a experiência adquirida no mercado, os recursos financeiros disponíveis e, 

ainda, a maior ou menor flexibilidade (que os operadores pretendem) na definição dos 

serviços que prestam no retalho. Os operadores podem também recorrer, à medida que 

expandem a cobertura de rede própria, a diferentes alternativas de forma complementar 

em áreas geográficas distintas. Em qualquer caso, a rede (de acesso e de transporte) 

dos operadores alternativos tem sido construída com base no acesso (regulado) a 

condutas, sendo assim esta oferta grossista fundamental para este e outros mercados – 

a matéria do acesso a condutas é analisada com maior detalhe ao longo deste 

documento.  

Na anterior análise de mercado concluiu-se que o fornecimento grossista de acesso 

(físico) à infraestrutura de rede (incluindo o acesso completo, o acesso partilhado e o 

acesso ao sublacete local) num local fixo e o fornecimento grossista de acesso em banda 

larga constituem mercados do produto distintos. 
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Dadas as alterações que têm ocorrido a nível da rede de acesso, nomeadamente com a 

instalação de fibra com soluções não totalmente passivas (nomeadamente GPON), mais 

próximas do consumidor final, ou o desenvolvimento de soluções ativas suportadas em 

Ethernet, considera-se que a natureza puramente passiva ou ativa que caracterizava, 

respetivamente, o Mercado 4 e o Mercado 5, pode estar desatualizada, entendendo-se 

que produtos de acesso “não físicos” ou “passivos” podem vir a ser integrados no 

Mercado 4, desde que apresentem as seguintes características75: 

 Sejam disponibilizados próximo do utilizador final, maximizando a utilização de 

rede própria dos operadores. 

 Permitam que os beneficiários do acesso possam alterar e controlar as funções, 

características e qualidade de serviço da oferta de acesso. 

 Não estejam restringidos a um conjunto particular e limitado de débitos. 

 Não tenham contenção. 

Sem prejuízo, o ICP-ANACOM mantém o entendimento de que os Mercados 4 e 5 são 

mercados complementares e não substitutos, sendo analisados em separado. 

3.2. Mercado 4: Definição do mercado de produto 

3.2.1. Abordagem tecnologicamente neutra 

Como ponto prévio, relembre-se que, conforme referido no art.º 8.º, n.º 1 da Diretiva-

Quadro, a definição de mercados deve ser neutra face à rede ou tecnologia utilizada na 

oferta dos serviços. 

Prosseguindo o ICP-ANACOM uma abordagem concordante com este princípio da 

neutralidade tecnológica, e de forma similar ao realizado para o mercado retalhista 

conexo de acesso à rede, entende-se que o mercado grossista de acesso à rede deve 

conter, em princípio, todos os produtos de acesso, independentemente da tecnologia ou 

infraestrutura de suporte desses mesmos acessos, e que, apresentando um conjunto de 

características homogéneas, são considerados como produtos grossistas equivalentes e, 

portanto, substituíveis. Com efeito, o exercício de definição do mercado do produto ou 

                                                           
75

 Estas características foram também especificadas, por exemplo, pelo OFCOM na sua análise do Mercado 
4. 
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serviço relevante inicia-se agrupando os produtos ou serviços utilizados pelos operadores 

para as mesmas finalidades (utilização final). 

Tendo presente que a definição do mercado é um meio para atingir um fim – que visa 

avaliar se os consumidores estão suficientemente protegidos por uma concorrência 

efetiva ou se é necessária regulação ex ante – é essencial identificar todos os produtos 

relevantes que podem apresentar um constrangimento relevante entre si. 

Aliás, as Linhas de Orientação (§ 67), referem que a “Comissão determinou que o 

mercado de "acesso" inclui todos os tipos de infra-estruturas susceptíveis de serem 

utilizadas para a oferta de um dado serviço76. A questão de determinar se o mercado de 

infra-estruturas de rede deve ser dividido no número de submercados separados 

correspondentes ao número de categorias de infra-estruturas de rede existentes depende 

claramente do grau de substituibilidade entre essas redes (alternativas)77. Este exercício 

deve ser efectuado em função da classe de utilizadores a quem é fornecido o acesso à 

rede.  Importa porém estabelecer uma distinção entre oferta de infra-estrutura a outros 

operadores (nível grossista) e aos utilizadores finais (nível retalhista)”.  

De acordo com a Exposição de Motivos, na maioria dos Estados-Membros as redes têm 

evoluído e os lacetes (em cobre) existentes têm sido substituídos parcialmente, ou 

mesmo totalmente, pela fibra, podendo o número de lacetes locais em cobre reduzir-se 

significativamente78 ou estes lacetes virem mesmo a desaparecer totalmente79.  

                                                           
76

 “Por exemplo, no processo British Interactive Broadcasting/Open, a Comissão referiu que na oferta de 
serviços básicos de telefonia vocal aos consumidores, o mercado relevante da infra-estrutura incluía não só a 
rede clássica de cobre da BT, mas também as redes de cabo dos operadores de cabo, aptos a fornecer 
serviços básicos de telefonia, e eventualmente as redes fixas sem fios, ver processo IV/36.359 (JO L 312 de 
6.12.1999, pontos 33-38). No processo IV/M.1113 - Nortel/Norweb, a Comissão reconheceu que as redes 
eléctricas que utilizavam a tecnologia digital "para redes de energia eléctrica" podiam constituir uma 
alternativa ao acesso ao lacete local tradicional de telecomunicações, pontos 28-29”. 
77

 “Ao avaliar as condições concorrenciais da rede no mercado irlandês, que decorreria da plena liberalização 
do sector, a Comissão teve em conta igualmente a existência do que, na altura, se considerava serem os 
potenciais fornecedores de infra-estruturas alternativas, nomeadamente, a televisão por cabo e as redes de 
electricidade, Telecom Eireann, ponto 30. A Comissão deixou em aberto a questão de determinar se a oferta 
de uma capacidade de transmissão através de uma infra-estrutura de rede submersa constitui um mercado 
distinto das redes de transmissões terrestres ou por satélite, processo COMP/M.1926 - Telefonica/Tyco/JV, 
ponto 8”. 
78

 Em determinados Estados-Membros, onde há desenvolvimento de ofertas híbridas, do tipo FTTC (fibra até 
ao armário de rua).  
79

 Página 32 da Exposição de Motivos. 
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Estas evoluções são suscetíveis de modificar a procura e características de fornecimento 

do acesso à rede, podendo resultar na substituição, pelos operadores que atualmente 

recorrem à OLL, do acesso desagregado ao lacete local em cobre pelo: 

 acesso ao sublacete local em cobre, em combinação com rede própria até aos 

pontos de concentração desses sublacetes (FTTC), o que não tem acontecido em 

Portugal dado que a evolução tem ocorrido sempre e até agora ao nível da 

instalação de fibra até casa (FTTH); 

 acesso ao lacete em fibra;  

 investimento em rede própria (nomeadamente em fibra). 

Ou seja, do lado da procura, e com a instalação de fibra por parte do operador na rede de 

acesso, os beneficiários da OLL têm necessariamente que se adaptar e proceder, eles 

próprios, à substituição da procura de acessos desagregados em cobre pela instalação 

de fibra (o que, aliás, os principais beneficiários da OLL já começaram recentemente a 

fazer) ou pelo acesso desagregado em fibra (que não é livremente disponibilizado no 

mercado). 

Estes operadores têm, com efeito, visto o seu parque de acessos desagregados em 

cobre decrescer ao longo do tempo (em termos globais80), mas sem que tenham ainda 

compensado completamente esse decréscimo com o aumento dos acessos próprios em 

fibra. De facto, no final de 2010, o parque total de lacetes desagregados em cobre 

decresceu cerca de 13,6 mil lacetes (correspondendo a uma diminuição de 5,3 por cento 

relativamente ao total no fim do 3.º trimestre de 2010), situando-se o parque total no final 

de 2010 em 242.103 lacetes (60 por cento pertencentes à Optimus e 38 por cento 

pertencentes à Vodafone). Manteve-se assim a tendência de queda do parque total de 

lacetes que se vem a registar ao longo dos últimos 6 trimestres, sendo o caso da Optimus 

paradigmático. Este OPS optou por desenvolver uma rede própria em fibra deixando de 

aceitar novos clientes suportados em acesso desagregado em cobre81, estando a 

migrar/substituir acessos suportados em cobre por acessos em fibra. Daí se poder 

concluir que, nas áreas onde a Optimus (ou qualquer outro operador) já instalou fibra, o 

                                                           
80

 Já que o número de acessos desagregados da Vodafone ainda continuava a crescer, mas com taxas cada 
vez mais reduzidas. 
81

 Mais recentemente, a Vodafone também optou por deixar de angariar novos clientes a suportar na OLL e 
decidiu oferecer apenas serviços suportados em fibra. 
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fornecimento interno em fibra por parte deste operador é um substituto do acesso 

desagregado em cobre no âmbito da OLL. 

Há ainda outros indicadores de substituição da oferta de cobre, como seja a redução do 

número de lacetes desagregados mensalmente (cerca de 4 mil lacetes), que representa 

um decréscimo significativo relativamente ao que acontecia anteriormente quando 

chegaram a ser desagregados mais de 7 mil lacetes por mês, sendo atualmente a 

maioria dos lacetes desagregados não ativos82. Ou seja, a maioria dos novos acessos 

desagregados são para novos clientes (não ativos) e o seu número é inferior ao do 

número de lacetes que são desativados, por migração para outras tecnologias (tanto 

internamente, como para outros operadores, inclusivamente para o Grupo PT).  

Isto significa que, perante um SSNIP no preço da OLL por parte de um monopolista 

hipotético, os operadores – que já têm também equipamento para fibra – substituiriam, 

nas áreas onde não instalaram fibra própria, o acesso desagregado em cobre pelo 

acesso desagregado à fibra. Tais evidências são confirmadas pelos pedidos efetuados 

por vários operadores alternativos para que o ICP-ANACOM imponha um acesso 

desagregado à fibra. 

Ainda neste contexto, a CE esclarece, na Recomendação sobre NRA (considerando 3), 

que as ARN, “em aplicação do artigo 16.º, n.º 4, da Directiva 2002/21/CE, estão a 

elaborar respostas regulatórias aos desafios surgidos com a transição das redes de cobre 

para as redes de fibra. Os mercados relevantes nesta matéria são os mercados do 

fornecimento grossista de acesso à infra-estrutura de rede (mercado 4) e do fornecimento 

grossista de acesso em banda larga (mercado 5)”. 

Deste modo, as evidências existentes, e o entendimento da CE sobre o assunto exposto 

nas várias cartas de comentários às notificações efetuadas pelos vários reguladores 

europeus, apontam para a inclusão dos acessos em fibra no Mercado 4. 

Quanto aos acessos em cabo, segundo a Exposição de Motivos, apesar de as redes de 

cabo se terem desenvolvido em algumas áreas de determinados Estados-Membros, 

ainda têm uma cobertura limitada. Acrescenta a CE a este respeito que a desagregação 

das redes de cabo não é ainda tecnicamente possível ou economicamente viável, pelo 

                                                           
82

 Mais de 80 por cento no último trimestre de 2010 – 70 por cento no caso da Optimus e 87 por cento no 
caso da Vodafone. 
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que não é possível ter um serviço semelhante à desagregação do lacete local nestas 

redes83. 

Sobre este entendimento da CE, o ICP-ANACOM considera o seguinte: 

 Portugal continua a ser um dos Estados-Membros onde a cobertura das redes de 

cabo atinge uma dimensão mais significativa, conforme evidenciado pelos dados 

disponíveis, bem como os apresentados na anterior análise de mercados, 

nomeadamente, os dados referentes à cobertura dos alojamentos cablados – que 

atingiam no final de 2010 entre 63 por cento e 73 por cento dos alojamentos 

familiares clássicos em todo o território nacional84 e que estão já na sua grande 

maioria atualizados com a norma DOCSIS 3.0. Ou seja, verifica-se que Portugal 

continua a ser dos países onde os acessos de cabo têm um peso mais 

significativo no total dos acessos à rede num local fixo, não se podendo 

considerar a sua cobertura como limitada. 

 O facto de a desagregação das redes de cabo não ser ainda tecnicamente 

possível ou economicamente viável, seria relevante do ponto de vista da 

tradicional definição do Mercado 4 (acesso físico).  

- No entanto, tal argumento não se enquadra no Mercado 4 tal como definido a 

partir das características identificadas na secção 3.1, dado ser possível definir – à 

semelhança de uma solução VULA, tal como ocorreu no Reino Unido para a 

solução GPON em fibra, ou de uma oferta bitstream nas redes de cabo, na 

sequência da análise do Mercado 5 na Dinamarca –, um produto grossista nas 

redes de cabo que: 

o seja disponibilizado próximo do utilizador final, maximizando a utilização 

de rede própria dos operadores (ao nível do CMTS85); 

                                                           
83

 Página 31. 
84

 Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados dos operadores de casas cabladas por concelho e dos dados 
do INE de alojamentos familiares clássicos por concelho. Por forma a expurgar o efeito da existência de 
múltipla cablagem de alojamentos e estimar um minorante para a cobertura das redes de cabo considerou-
se, concelho a concelho, o número de alojamentos cablados pelo operador com maior número de 
alojamentos cablados no concelho. 
85

 Trata-se de um equipamento de rede de cabo (HFC) que centraliza toda a comunicação entre os modems 

de cabo (no cliente final) e a rede/serviços do operador. O CMTS tem uma função similar à do DSLAM nas 
redes de cobre. 
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o permita que os beneficiários do acesso possam alterar e controlar 

minimamente as funções, características e qualidade de serviço da oferta 

de acesso (nomeadamente ao nível Ethernet); 

o não esteja restringido a um conjunto particular e limitado de débitos; e 

o não tenha contenção (descontando a contenção implícita pela partilha no 

próprio cabo coaxial). 

 A desagregação (tradicional) da fibra nas arquiteturas GPON também não é ainda 

tecnicamente possível (a não ser eventualmente num ponto muito próximo do 

utilizador final, no último splitter) ou economicamente viável, pelo que, à partida, 

não se identificam razões para que a consideração da inclusão ou não dos 

acessos de cabo no Mercado 4 tenha uma aproximação distinta da relativa à 

inclusão ou não da (topologia prevalecente das redes de) fibra neste mesmo 

mercado grossista (ver secção 5.4.1.3). 

 Em termos prospetivos, acresce que a rede de cabo também evoluirá, pelo menos 

em certas áreas geográficas onde outros operadores se encontram a instalar 

fibra, para uma rede de acesso totalmente em fibra (FTTH), com a substituição do 

segmento terminal em cabo por fibra (aliás, de acordo com a informação 

estatística sobre redes de alta velocidade relativa ao final de 2010, a ZON já tinha, 

a par dos acessos DOCSIS 3.0, algumas dezenas de milhares de acessos em 

FTTH/B) – de facto, constata-se que os operadores de cabo continuam a explorar 

as suas redes com recurso a segmentos terminais (acesso a clientes) em cabo 

coaxial utilizando as tecnologias mais recentes (DOCSIS 3.0), mas já anunciaram 

que será necessário evoluírem para tecnologias de fibra (até casa), dadas as 

limitações das atuais redes HFC face à procura crescente de serviços retalhistas 

que requerem elevados débitos.  

Deste modo, uma oferta de acesso “desagregado” em fibra ou uma oferta de acesso 

“desagregado” em cabo apresentariam, até em termos técnicos e do ponto de vista da 

oferta, as mesmas características, ainda que do ponto de vista da procura se possa 

admitir que os operadores que já têm acessos instalados em fibra prefeririam a oferta de 

acesso desagregado em fibra, pelo facto de poderem utilizar equipamentos – óticos – 

idênticos aos que já possuem, diminuindo a necessidade de aprendizagem e de gestão 
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de duas redes distintas. Por outro lado, e pelos mesmos motivos, os operadores de cabo 

“alternativos” prefeririam, caso existisse, uma oferta de acesso desagregado em cabo por 

forma a poderem prestar serviços em áreas onde não têm cobertura através de rede 

própria. 

Adicionalmente, ainda a propósito das eventuais obrigações a impor, a própria CE 

reconhece, na Recomendação sobre NRA (considerando 5), que “é de prever que, após 

a instalação das redes NGA, as condições de procura e de oferta se alterem 

significativamente tanto a nível grossista como retalhista. Por conseguinte, pode ser 

necessário impor novos remédios, assim como uma nova combinação de remédios aos 

mercados 4 e 5 a nível do acesso activo e passivo”, ou seja, já não haverá uma ligação 

unívoca entre Mercado 4 e “remédios” passivos e entre o Mercado 5 e “remédios” ativos. 

3.2.2. Os constrangimentos diretos e indiretos 

Na definição do mercado grossista podem surgir situações em que o grau de 

substituibilidade entre dois produtos ao nível retalhista pode ser tal que leve a 

constrangimentos indiretos àquele nível86, isto é, apesar da inexistência de 

substituibilidade direta entre produtos grossistas (não há ofertas grossistas de acesso à 

rede alternativas) pode existir uma elevada elasticidade procura-preço cruzada entre 

esses produtos87.   

A CE, nos seus comentários a decisões das ARN’s (quer em relação ao Mercado 4 como 

em relação ao Mercado 5), tem defendido que a inclusão dos acessos suportados em 

cabo coaxial nestes mercados grossistas tem de ser suportada em evidência concreta, 

nomeadamente baseada nos constrangimentos diretos ou indiretos88.  

                                                           
86

 Em termos genéricos, um constrangimento indireto de preço traduz-se na existência de uma situação em 
que, apesar da reduzida relação de substituibilidade direta entre produtos a nível grossista, o aumento do 
preço do input grossista que se traduz num aumento do preço do serviço retalhista conexo, leva a uma 

elevada taxa de substituição do produto retalhista, tornando esse aumento de preço grossista não rentável. 
Esta substituição resulta, assim, de uma forma indireta, de fatores verificados no mercado retalhista 
associado.  
87

 Neste contexto, pode ser necessário verificar qual a elasticidade preço da procura do produto retalhista 
cujo preço do input grossista aumenta. Ou seja, a forma como o consumo retalhista do produto diminui caso o 
seu preço aumente. 
88

 Concretamente, nos comentários à notificação do OFCOM (ARN do Reino Unido), que optou por incluir os 
acessos suportados em cabo coaxial na definição do Mercado 4 com base nos constrangimentos indiretos, a 
CE referiu o seguinte: 

“Firstly, the Commission would stress that — to its knowledge — the unbundling of cable networks 
does not at this stage appear technologically possible or economically viable, thus ruling out the 
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Parecem, no entanto, existir critérios e exigências aparentemente distintos no que toca à 

inclusão dos acessos suportados em cabo coaxial e em fibra ótica, defendendo a CE a 

inclusão destes últimos e a exclusão dos primeiros89. 

O ICP-ANACOM nota que a impossibilidade técnica atual de haver uma oferta de acesso 

desagregado nas redes de cabo aplica-se, de igual modo, aos acessos suportados em 

fibra ótica, uma vez que, tal como no cabo, a desagregação das redes óticas GPON 

(arquitetura utilizada em Portugal) não parece ser, atualmente, tecnologicamente ou 

economicamente viável, o que afastaria a possibilidade de substituição direta a nível 

grossista entre os acessos suportados em pares de cobre e os acessos suportados em 

fibra ótica.  

Note-se ainda, a este propósito, que a regulação grossista não é um fim, mas sim um 

meio para assegurar a concorrência no mercado retalhista, nos casos em que na 

ausência dessa regulação grossista o mercado retalhista não é concorrencial. Deste 

                                                                                                                                              

 

possibility of direct wholesale substitution between cable lines and copper loops. Despite this fact, 
unlike other NRAs, Ofcom nonetheless intends to include cable in the WLA market on the basis of 
indirect constraints. 

According to Ofcom, the hypothetical monopolist test (HMT) analysis of indirect constraints involves 
assessing the extent of demand-side and supply-side substitution between loop-based and cable-
based services, where cable services are available. Under the assumptions of the HMT framework, an 
increase in the price of the (notional) WLA would be passed on to the corresponding retail access 
prices paid by customers. The extent to which retail prices would increase would depend on the 
proportion of the retail price made up by the price of the wholesale input. Ofcom estimated this to be 
between 65 % and 75%. 

The Commission is concerned that Ofcom has not provided sufficient justification as to why any price 
increase would be entirely passed on to the end-users of retail broadband access products or that 
sufficient demand substitution would take place at retail level to render that price increase unprofitable, 
in particular because an LLU price increase could also affect other retail products, such as voice 
telephony and IPTV. Moreover, it is doubtful that competitors would not be able at least partly to absorb 
a 10 % price increase in their margins. Incomplete pass-through of this price increase would further 
weaken the substitution effect at the retail level. 

For these reasons, the Commission takes the view that cable should not be included in the market 
definition, as its inclusion would lead to overstatement of the competitive constraints on LLU. As 
previously stated by the Commission, where pricing constraints from the retail market are found to 
exist, they should be taken into account at the stage of the SMP assessment. However, as Ofcom 
admits itself, inclusion of cable could affect the SMP conclusions only if an operator were found not to 
hold SMP on the broader market. As BT was found to hold SMP, even assuming a broader market 
definition, inclusion of cable hence makes no difference to the outcome of this market review. For this 
reason the Commission does not challenge Ofcom’s finding, but urges the British regulator not to 
include cable in the WLA market in its final measure”. 

89
 O único argumento utilizado para defender a inclusão dos acessos suportados em fibra ótica parece ser 

que estes acessos são, normalmente, instalados pelos operadores dominantes e, numa lógica de 
continuidade, o acesso desagregado à fibra ótica deve continuar a ser garantido. 
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modo, não nos parece ser admissível que se inclua, no Mercado 4, apenas os acessos 

suportados em pares de cobre e em fibra ótica, quando na realidade os acessos 

suportados em cabo coaxial é que exercem, atualmente, uma pressão concorrencial 

significativa sobre o Grupo PT a nível retalhista – ver a este respeito a secção 7.3.2. 

Assim, ainda que pudessem existir eventuais dúvidas quanto à possibilidade de 

substituibilidade direta, quer da fibra quer do cabo, existem evidentes constrangimentos 

indiretos, novamente quer da fibra quer do cabo, na OLL. Por esse facto, mesmo não 

havendo qualquer aumento de preços da OLL, os operadores já estão, por exemplo, a 

substituir em parte os acessos desagregados em cobre por fornecimento interno de 

acesso em fibra.  

As questões dos constrangimentos indiretos colocam-se assim, com a mesma 

intensidade, na inclusão dos acessos suportados quer em fibra ótica quer em cabo 

coaxial. Se esses constrangimentos fossem ignorados, poderiam resultar conclusões 

erradas, com uma sobrestimação do poder de mercado e consequente eventual 

imposição de regulação desnecessária (ou vice-versa). 

A não inclusão dos acessos suportados nas redes de cabo neste mercado – que 

introduzem constrangimentos indiretos – resultaria assim numa definição do mercado 

demasiado estreita face à realidade do mercado e, por seu turno, não resultaria numa 

análise de PMS distinta, uma vez que tal hipótese apenas reforçaria as quotas de 

mercado do Grupo PT. Ou seja, caso assim fosse, estar-se-ia a sobrestimar a quota de 

mercado do Grupo PT que, pelo facto de se estar a restringir o âmbito da definição de 

mercado, teria, no mercado grossista – que, relembre-se, apenas existe porque foi 

imposta regulação (inicialmente a OLL) – uma quota de mercado muito elevada pelo facto 

de ser o único operador sujeito a obrigações de acesso neste âmbito. Quando, na 

realidade, e noutro extremo, o mercado retalhista poderia até ser concorrencial mesmo 

que não existisse qualquer obrigação de acesso, desde que houvesse vários operadores 

com infraestrutura própria em concorrência. 

Neste contexto, um cenário que incluísse apenas os acessos em cobre e em fibra no 

Mercado 4, e em que, nesse caso, a quota de mercado do Grupo PT fosse próxima de 

100 por cento, não seria representativa da situação concorrencial a nível de retalho onde, 

apesar do Grupo PT ter uma quota acima dos 50 por cento, existem opções alternativas, 

como as redes de cabo, à disposição dos utilizadores finais tendo os operadores destas 
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redes aumentado ligeiramente a sua quota no mercado retalhista de acesso à rede. Com 

efeito, são precisamente as redes dos operadores alternativos de cabo que têm, com 

maior peso mais recentemente, induzido uma maior pressão competitiva nos mercados 

retalhistas, nomeadamente nos mercados de acesso em banda larga.      

Mais concretamente, a quota de mercado do Grupo PT no Mercado 4 seria de 99,2 por 

cento em termos de clientes, caso não se incluíssem os acessos suportados em cabo 

coaxial, ou 67,8 por cento caso esses acessos fossem considerados. Ou seja, a 

indicação dada pelas quotas de mercado seria de que o Grupo PT teria PMS, 

independentemente de se considerar, ou não, os acessos suportados em cabo coaxial na 

definição do Mercado 4.  

No entanto, a quota de mercado de 99,2 por cento não é representativa da situação no 

mercado retalhista, que é o objetivo final da regulação. 

Contudo, a CE defende que esses constrangimentos concorrenciais devem ser tidos em 

conta na fase de avaliação de PMS (o que, refira-se, poderá ter o efeito de subavaliar o 

peso destes constrangimentos), e não na fase de definição de mercado. E para se incluir 

os acessos suportados em cabo coaxial no Mercado 4, com base nos constrangimentos 

indiretos, ter-se-ia de provar o seguinte: 

 Os operadores alternativos (B1 e B2 da figura seguinte) são obrigados a passar 

um aumento hipotético no preço grossista para os seus clientes de retalho na 

proporção do peso do preço grossista no preço retalhista (?1 da figura). 

 Existe um grau suficiente de substituibilidade do lado da procura retalhista que, 

com base nos constrangimentos indiretos, torne não rentável o aumento no preço 

grossista (?2 e ?3 da figura seguinte). 

 Os clientes dos operadores alternativos não mudarão, de forma significativa, para 

o operador de retalho do monopolista hipotético integrado (A1 e A2), 

nomeadamente se este último não aumentar os próprios preços de retalho (?1). 
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Figura 4 – Teste (exemplificativo) da CE para verificar adequação na consideração dos 
constrangimentos indiretos na fase de definição de mercados 

 

Note-se que este teste foi já criticado pelo Grupo de Peritos do IRG90 que, no caso da 

notificação da CMT de 2008 relativa ao Mercado 5, considerou que esta ARN incluiu 

corretamente os acessos suportados em cabo coaxial e em cobre no mesmo mercado 

grossista, tendo alertado, no entanto, para a necessidade da CMT assegurar que estimou 

corretamente os constrangimentos competitivos efetivamente existentes no mercado.  

O Grupo de Peritos referiu: 

(a) Não concordar que os constrangimentos indiretos devam ser tomados em 

consideração necessariamente na fase de avaliação de PMS e não na fase de 

definição do mercado relevante. A este respeito, indica que a avaliação de PMS 

é mais abrangente, não fazendo sentido analisar unicamente se o operador 

histórico (na maioria dos casos, o único que tem uma verdadeira oferta 

grossista) tem PMS, mas verificar se algum dos operadores presentes no 

mercado possui esse poder. A este respeito, indica que ter unicamente em 

consideração a eventual existência de PMS por parte do operador histórico pode 

resultar numa interpretação incorreta da situação no mercado; 

                                                           
90

 Grupo de peritos do Independent Regulators Group. Relatório disponível em 
http://www.irg.eu/streaming/IRG%20_09_%2001%20Phase%20II%20Case%20Spain%20090116.pdf?content
Id=545761&field=ATTACHED_FILE. 
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http://www.irg.eu/streaming/IRG%20_09_%2001%20Phase%20II%20Case%20Spain%20090116.pdf?contentId=545761&field=ATTACHED_FILE
http://www.irg.eu/streaming/IRG%20_09_%2001%20Phase%20II%20Case%20Spain%20090116.pdf?contentId=545761&field=ATTACHED_FILE
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(b) Não concordar com o teste delineado pela CE para avaliar se alguns serviços ou 

produtos devem ser incluídos no âmbito de um mercado considerando os 

constrangimentos indiretos. A este respeito, observa o seguinte: 

- O teste da CE parece pressupor que existe fornecimento de serviços 

grossistas aos operadores. No entanto, há que considerar que, de acordo 

com o designado “modified greenfield approach”, de forma a evitar uma 

circularidade nas obrigações já definidas, a análise ex ante do mercado e a 

sua definição deve partir de um cenário de ausência de obrigações 

regulatórias no nível de mercado que está a ser analisado. Neste cenário, não 

é possível presumir que os serviços grossistas seriam efetivamente 

fornecidos, quer pelo operador histórico, quer pelos operadores de cabo ou 

mesmo pelos OPS suportados na OLL. A aplicação desta metodologia pode 

implicar que apenas operadores verticalmente integrados estejam presentes 

no mercado grossista. Nestas circunstâncias, a ARN tem que construir um 

mercado grossista nocional. Nesse sentido, seguindo as orientações da 

Recomendação da CE sobre mercados relevantes, e tendo em conta a 

metodologia supra referida, não seria possível que a primeira parte do teste 

da CE fosse cumprido, uma vez que não existiriam ofertas grossistas nem 

operadores a recorrerem a essas ofertas no mercado. 

- O teste da CE pressupõe também que a ARN tem capacidade para 

demonstrar que existiria uma substituição suficiente da procura a nível 

retalhista em resultado do aumento de preço grossista para que esse 

aumento possa resultar num prejuízo. O Grupo de Peritos considera que tal 

demonstração, recorrendo a dados concretos do mercado, é muito difícil de 

conseguir uma vez que é bastante improvável que o tipo de alterações de 

preço em questão tenha alguma vez ocorrido no mercado. Assim, quando 

uma ARN está a efetuar um teste SSNIP, muito provavelmente terá sempre 

que colocar hipóteses relativamente ao nível de substituibilidade tendo em 

conta a informação disponível. 

- O Grupo de Peritos, mencionando o terceiro aspeto do teste da CE, questiona 

as condições em que o monopolista hipotético não aumentaria os seus 

próprios preços retalhistas. A este respeito refere que o teste do monopolista 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  50/275 

 

hipotético assume que os preços estão a um nível competitivo (refletindo, por 

isso, o respetivo custo) e, consequentemente, qualquer aumento de preço 

grossista teria, necessariamente, que ser transferido para o preço retalhista. 

Adicionalmente, indica que caso se trate de um operador grossista que 

fornece serviços também a terceiros, e caso não transferisse para a sua 

operação retalhista o aumento do preço grossista, estar-se-ia perante um 

caso de esmagamento de margens, uma vez que se assume que os preços 

estariam a um nível competitivo. 

(c) Que o teste proposto pela CE é mais adequado numa situação em que se 

considera a inclusão de produtos e serviços num determinado mercado no 

contexto de uma análise ex post da concorrência. Nesta situação não seria 

necessário seguir o “modified greenfield approach”, uma vez que esse tipo de 

análises deve ter em conta todos os fatores que influenciam o mercado. 

O ICP-ANACOM concorda com as observações do Grupo de Peritos, as quais podem ser 

estendidas ao caso Português. No fundo, mesmo que se concordasse com o teste 

proposto pela CE, a sua aplicação não é, na prática, imediata ou mesmo concretizável, 

porque já não há efetivamente comercialização de ofertas retalhistas a clientes 

residenciais baseadas na OLL. Desse modo, não se pode sequer estimar com um grau 

razoável de certeza qual o impacto futuro de variações no preço da OLL nas atuais 

ofertas retalhistas. 

Ainda assim, sem conceder, mas tomando como referência a oferta retalhista do Grupo 

PT (em ADSL), verifica-se que os preços desta oferta são idênticos aos preços das 

ofertas de banda larga suportadas em cabo: 

Tabela 1 – Mensalidades de ofertas retalhistas representativas (suportadas em cabo e em cobre)
91

  

Oferta Infraestrutura Canais 
TV 

Velocidade máx. 
desc. (Mbps) 

Chamadas Mensalidade 
(euros) 

ZON - Light Plus HD Cabo 105 12 Ilimitadas 42,59 

PT – Meo (ADSL) TOTAL 
12 

Cobre 75 12 Ilimitadas 
42,59 

ZON - Smart Cabo 105 30 - 42,59 

PT – Meo (ADSL) Surf 24 Cobre 75 24 - 48,99 

                                                           
91

 Ofertas publicadas no sitio dos operadores no 3º Trimestre de 2011. 
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Ou seja, para características próximas em termos de canais e débito, o preço das ofertas 

retalhista de acesso em cabo está em linha com, ou é inclusivamente inferior ao, preço 

das ofertas retalhistas de acesso em cobre. 

Como o mercado retalhista é concorrencial, i.e., os preços praticados estão em teoria 

alinhados com os custos, qualquer aumento de preço grossista (OLL) teria de ser 

imediata e totalmente passado para o retalho. 

Aliás, o facto de os acessos suportados na OLL estarem a reduzir-se, quando os acessos 

suportados em cabo e em fibra estão a aumentar é ilustrativo do que se pretende 

demonstrar: mesmo sem qualquer aumento de preço da OLL já existe uma substituição, 

no retalho, por ofertas baseadas em cabo e em fibra. 

No mínimo, o preço grossista (considerando-se apenas a mensalidade do lacete 

desagregado, corresponde a 21 por cento do preço retalhista), pelo que um aumento de 

10 por cento no preço grossista resulta num aumento de 2,1 por cento no preço retalhista 

(o que, para a oferta de 42,59 euros, resulta num preço de 43,48 euros).  

Deste modo, e havendo substituibilidade ao nível retalhista, qualquer aumento do preço 

das ofertas retalhista de acesso em cabo resultaria em preços destas ofertas superiores 

ao das ofertas suportadas em cabo e, deste modo, haveria um número significativo de 

clientes a substituir as ofertas de cobre pelas ofertas de cabo. Isto porque se fosse 

rentável manter preços numa oferta superiores ao de outra oferta, os operadores não 

teriam preços alinhados no mercado. 

Em conclusão, mesmo não se concordado com a necessidade, ou melhor, com a real 

capacidade, de se realizar em Portugal o teste proposto pela CE, uma aplicação teórica 

do mesmo resulta numa resposta positiva às três questões colocadas no mesmo, numa 

“prova” de que existem, de facto, constrangimentos associados aos acessos por cabo, 

devendo estes ser incluídos no mesmo mercado, o Mercado 4.  

3.2.3. O fornecimento interno 

Por fim, releve-se novamente que, de acordo com o designado “modified greenfield 

approach”, de forma a evitar uma circularidade nas obrigações já definidas, a análise ex-

ante do mercado e a sua definição deve partir de um cenário de ausência de obrigações 

regulatórias no nível de mercado que está a ser analisado. Neste cenário, não é plausível 

presumir que os serviços grossistas (no caso, a OLL) seriam efetivamente fornecidos, 
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quer pelo operador dominante, quer pelos operadores de redes de distribuição por cabo 

ou mesmo pelos OPS suportados na OLL. A aplicação desta metodologia pode implicar 

que apenas operadores verticalmente integrados estejam presentes no mercado 

grossista. Nestas circunstâncias a ARN tem que considerar um mercado grossista 

conceptual formado pelo fornecimento interno de cada operador, uma vez que na 

ausência de regulação não existiriam ofertas grossistas (nem sequer a OLL) nem 

operadores a recorrerem a essas ofertas no mercado. 

Na Exposição de Motivos92, a CE reconhece que, em muitos casos, o operador histórico é 

a única empresa que está em posição de fornecer um potencial serviço grossista. No 

entanto, a CE também reconhece ser provável que não exista um verdadeiro mercado 

grossista (concorrencial), pois este não é do interesse daquele operador 

histórico/dominante, pelo que, nesta situação e quando haja prejuízo para o consumidor e 

exista procura potencial por este acesso grossista, entende ser justificável a construção 

de um mercado conceptual. Neste caso, a CE considera que deve ser tido em conta o 

fornecimento interno implícito deste input pelo operador histórico. Nos casos em que a 

substituição do lado da procura for provável, ou seja, onde os clientes grossistas estão 

interessados na aquisição de produtos de operadores alternativos, a CE admite que 

possa justificar-se também ter em conta o fornecimento interno desses terceiros 

operadores para fins de delimitação do mercado.  

Até à data, a PTC tem sido obrigada a fornecer produtos de acesso grossista, 

nomeadamente acesso ao lacete desagregado (e a condutas). Adicionalmente, o Grupo 

PT, os operadores de cabo e os outros operadores alternativos, sendo essencialmente 

operadores verticalmente integrados, prestam um serviço grossista ao seu departamento 

retalhista, serviço que é utilizado por este como input aos seus produtos de retalho de 

acesso (e de serviços de comunicações eletrónicas). A questão do fornecimento interno 

está assim relacionada com a existência de operadores verticalmente integrados, i.e. 

operadores que atuam em toda a cadeia de valor e que têm operações no mercado 

                                                           
92

 Secção 3.1. 
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retalhista associado, o que é o caso dos operadores presentes nos mercados de 

acesso93.  

Veja-se, a este propósito, que o fornecimento interno é responsável por 95 por cento dos 

clientes do mercado retalhista de acesso à rede. Mesmo em termos de cobertura de 

acesso, verifica-se que, quer a Optimus, quer a Vodafone, já têm mais acessos 

instalados em fornecimento interno (i.e., fibra própria instalada) do que acessos 

desagregados ativos (no conjunto, 62 por cento dos acessos cablados destes operadores 

são fornecimento interno, sendo a tendência para aumentar, uma vez que, como já 

referido, a Optimus não se encontra a aceitar novos clientes em acesso desagregado94). 

Ou seja, a principal fonte de concorrência no mercado retalhista de acesso à rede, que 

ainda assim não é concorrencial, advém do fornecimento interno. Neste contexto, numa 

situação hipotética em que existissem vários operadores com infraestrutura própria que 

resultasse num mercado de retalho concorrencial, não seria razoável analisar um 

mercado grossista de acesso desagregado que teria uma representatividade reduzida no 

mercado em que o Grupo PT teria uma quota de mercado de cerca de 100 por cento e, 

por essa via, impor-lhe obrigações (quando, reitere-se, o mercado retalhista seria 

concorrencial). 

Deste modo, atendendo a que o fornecimento de acesso à rede é prestado segundo um 

modelo de integração vertical, uma vez que são as mesmas entidades – os operadores 

de rede – que atuam nos mercados grossista e retalhista, deve ser utilizado o conceito de 

fornecimento interno. 

3.2.4. Definição do mercado do produto - conclusão 

Em conclusão, o ICP-ANACOM entende que o mercado de produto grossista de acesso à 

rede inclui os acessos grossistas suportados em cobre, em fibra e em cabo. 

Releva-se que, independentemente da inclusão, ou não, dos acessos de cabo no 

Mercado 4, as conclusões da análise não se alterariam, porque em qualquer um dos 

                                                           
93

 Um operador poderá ser totalmente integrado verticalmente não existindo qualquer distinção entre a 
entidade que atua a nível grossista e aquela que atua a nível retalhista ou pode até existir uma separação 
formal entre essas entidades. Nestas situações de integração vertical pode o operador não atuar diretamente 
no mercado grossista (i.e. não oferece a terceiros produtos grossistas) ou, alternativamente, prestar serviços 
grossistas a terceiros e, simultaneamente, ter uma operação, direta ou indireta, no mercado retalhista. 
94

 A Vodafone apenas estará a aceitar clientes para triple-play, mas não o fazendo atualmente de forma ativa, 
sendo que publicita uma velocidade mínima de 50 Mbps nas suas ofertas de acesso à Internet. 
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casos, a quota de mercado do Grupo PT – o indicador de avaliação de PMS que pode ser 

afetado por este pressuposto – é sempre superior a 68 por cento (conforme Tabela 2 

adiante), indiciando a existência de PMS, como se verá no Capítulo 4. 

Ou seja, a inclusão ou não dos acessos de cabo não afeta as conclusões da análise. 

3.3. Mercado geográfico grossista de acesso à rede 

Após a identificação do mercado do produto relevante, é necessário definir a sua 

dimensão geográfica. 

Como já referido, o âmbito geográfico de um mercado tem sido tradicionalmente definido 

em função de dois critérios principais: a existência de instrumentos legais e 

regulamentares e a área abrangida por uma rede. Não existindo restrições legais ou 

regulamentares relativamente ao desenvolvimento do acesso grossista à rede, iniciar-se-

á a análise segundo este último critério. 

A rede de cobre do Grupo PT tem âmbito universal, prestando este grupo empresarial o 

serviço de acesso ao lacete local ao abrigo das suas obrigações enquanto detentor de 

PMS no mercado grossista em apreço, estando obrigado a prestá-lo em todo o território 

nacional. Este serviço apresenta preços uniformes para todo o território nacional. 

A oferta de fornecimento interno pelo Grupo PT traduz-se também em preços (retalhistas) 

idênticos em todo o território nacional. 

Relativamente à rede de fibra do Grupo PT, que registou franco desenvolvimento agora 

ao nível do acesso95, registe-se que, de acordo com o já referido relatório e contas de 

2010 do Grupo PT, “durante o ano de 2010, a PT continuou a comercializar o seu serviço 

de fibra ótica, que tem impulsionado cada vez mais o desempenho da rede fixa, em 

particular nas áreas urbanas e mais competitivas. (…) Este desempenho sólido foi 

também sustentado no investimento na cobertura de um milhão de casas com FTTH, 

realizado ao longo de 2009 e 2010, que tem vindo a ganhar força comercial à medida que 

as casas ficam comercialmente disponíveis para venda. Como resultado, existiam 130 mil 

clientes de fibra no final de 2010, representando uma penetração de 13,8% no total de 

casas passadas no final do ano”. 

                                                           
95

 Tendo sido desenvolvida, em anos anteriores, a sua rede de transporte em fibra, cobrindo todos os nós de 
rede do Grupo PT no território nacional.  
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Na figura seguinte apresenta-se um mapa de cobertura da rede de fibra do Grupo PT, 

que cobre já grande parte das principais áreas metropolitanas do continente:  

Figura 5 – Cobertura da rede de fibra (FTTH) do Grupo PT, dados de 2010 (percentagem de casas 

passadas por fibra por concelho) 

[Início de Informação Confidencial – doravante designada por IIC] 

 

[Fim de Informação Confidencial – doravante designada por FIC] 

Por seu turno, uma vez que as redes de cabo são digitais e bidirecionais (e em grande 

parte com DOCSIS 3.0 já instalado), características necessárias para que as mesmas 

suportem o acesso à rede e a serviços de comunicações eletrónicas, incluindo 

nomeadamente o acesso em banda larga, a penetração destas redes traduz uma boa 
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aproximação à cobertura da população (praticamente total nas áreas de maior 

densidade)96, como se pode observar na figura seguinte: 

Figura 6 – Cobertura da rede de cabo (incluindo DOCSIS 3.0 na maioria das áreas) da ZON (preto) e 

Cabovisão (vermelho), no final de 2010 

[IIC] 

   

[FIC] 

Também se assistiu, desde a última análise de mercado, à entrada de novos atores no 

mercado de acesso com rede própria, nomeadamente a Optimus e a Vodafone (os 

principais operadores beneficiários da OLL), e que têm desenvolvido as suas 

infraestruturas de fibra, nomeadamente as suas redes de transporte (até às centrais 

locais onde estão coinstalados e a outros pontos de acesso/agregação) e NRA, em 

                                                           
96

 No final de 2010, a percentagem de alojamentos familiares clássicos cablados (i.e., preparados para 
ligação de um assinante), face ao total de alojamentos familiares clássicos no país, era de 73 por cento para 
o conjunto do território, cobrindo as áreas mais populosas. 
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determinadas áreas, fundamentalmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, 

como se pode observar na figura seguinte: 

Figura 7 – Cobertura da rede de fibra da Optimus e Vodafone, dados de 2010 (percentagem de casas 

passadas por fibra por concelho) 

[IIC] 

 

[FIC] 

Não obstante esta cobertura assimétrica das redes alternativas à rede do Grupo PT, com 

maior presença nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas restantes principais 

áreas metropolitanas, verifica-se que, à semelhança do mercado retalhista de acesso à 

rede, a quota de mercado do Grupo PT no mercado grossista de acesso à rede (que, 

recorde-se, inclui os acessos em cobre, em cabo e em fibra), quer em termos de acessos 

instalados quer em termos de clientes, é superior a 50 por cento nestas mesmas áreas. 

De facto, apenas em dois concelhos (dos 308 a nível nacional), a quota de mercado do 
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Grupo PT é inferior a 40 por cento, assinalando-se que, na sua prática decisória, a CE 

apresenta normalmente preocupações quanto a situações de posição dominante 

individual no caso de empresas com quotas de mercado superiores a 40 por cento 97. 

Figura 8 – Distribuição dos concelhos em função do intervalo de quota de mercado do Grupo PT no 

mercado grossista de acesso à rede (em termos de clientes) 

 

Ou seja, não existem evidências de condições concorrenciais suficientemente 

heterogéneas entre diferentes áreas geográficas (nomeadamente entre concelhos) que 

justifiquem a segmentação do Mercado 4, isto apesar de em algumas áreas existir rede 

alternativa e noutras áreas o Grupo PT ser o único operador presente no mercado (com 

100 por cento de quota de mercado). 

Acresce que os operadores, na generalidade, não diferenciam as suas estratégias 

relativas a preços e descontos e demais condições associadas à oferta de acessos 

consoante as áreas do território, tanto a nível retalhista como a nível grossista (neste 

último nível, no caso do Grupo PT, uma vez que os restantes operadores não têm ofertas 

grossistas de acesso à rede). Neste sentido, o ICP-ANACOM mantém o entendimento de 

                                                           
97

 Ainda que, no entanto, possam existir casos com situações de posição dominante mesmo com quotas de 
mercado inferiores – Cf. Linhas de Orientação §75. 
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que os acessos à rede são disponibilizados de maneira globalmente homogénea em todo 

o território nacional, sendo que algumas diferenças existentes nas condições 

concorrenciais não permitem identificar de modo claro e permanente as suas fronteiras. 

Adicionalmente, tendo também em conta a definição do mercado geográfico retalhista de 

acesso à rede – mercado nacional –, seria sempre expectável que a definição do 

mercado geográfico grossista conexo fosse idêntica ainda para mais quando uma parte 

significativa deste mercado é baseada no fornecimento interno. Ou seja, na medida em 

que a fundamentação para uma eventual segmentação geográfica no retalho não é 

suficiente (existindo sim evidência de homogeneidade), também no mercado grossista 

conexo a conclusão deveria, à partida, ser semelhante. 

Finalmente, releve-se que, de acordo com a Exposição de Motivos98, na ausência de 

mercados subnacionais, a existência de restrições geograficamente diferenciadas sobre 

um operador com PMS que opera a nível nacional, tais como diferentes níveis de 

concorrência entre infraestruturas em diferentes partes do território, pode ser tida em 

conta no âmbito das obrigações. Neste contexto, o ICP-ANACOM voltará a abordar a 

matéria em secção posterior. 

O ICP-ANACOM considera que os fatores tidos em conta nesta análise não se irão 

alterar de modo significativo a curto/médio prazo, até à realização da próxima definição 

de mercado, uma vez que o crescimento do número de acessos NRA efetivamente 

ligados (ativos) tem vindo a apresentar um crescimento ainda relativamente reduzido face 

à cobertura já conseguida, sendo que uma extensão da cobertura de rede (de fibra) para 

novas áreas envolverá um menor número de potenciais clientes e a rentabilidade do 

investimento será por isso, relativamente menor. Adicionalmente, é o próprio Grupo PT 

que apresenta um maior crescimento no número de clientes ligados em NRA e que se 

propõe desenvolver a sua rede em maior escala. Segundo um comunicado do Grupo PT, 

a propósito da divulgação dos resultados dos primeiros 9 meses de 2010, “a PT irá 

continuar a investir na implementação da sua rede FTTH, com o objectivo de cobrir 600 

mil casas adicionais [em 2011]”99. 

                                                           
98

 Secção 2.4. 
99

 Ver http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/AccessLinks/pr3t10.htm. 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/AccessLinks/pr3t10.htm
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3.4. Conclusão  

Na sequência da análise efetuada, considera-se que em Portugal, o mercado grossista 

de acesso à rede é nacional e é constituído pelos acessos grossistas suportados em 

infraestrutura de rede de cobre, cabo ou fibra, fornecidos num local fixo. 
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4. AVALIAÇÃO DE PMS NO MERCADO GROSSISTA DE ACESSO À REDE 

Após a identificação do mercado grossista relevante, procede-se à sua análise, com vista 

a verificar se é, ou não, concorrencial, sendo que, neste último caso, se identifica(m) a(s) 

entidade(s) com PMS.  

De acordo com o art.º 60.º, n.º 1 da LCE (art.º 14.º da Diretiva-Quadro), “considera-se 

que uma empresa tem poder de mercado significativo se, individualmente [(dominância 

individual)] ou em conjunto com outras [(dominância conjunta)], gozar de uma posição 

equivalente a uma posição dominante, ou seja, de uma posição de força económica que 

lhe permita agir, em larga medida, independentemente dos concorrentes, dos clientes e 

mesmo dos consumidores”. 

Esta avaliação de PMS assume como hipótese que não existe qualquer regulação de 

PMS, atual ou potencial, no mercado relevante em análise, uma vez que o resultado 

desta pressupõe concluir-se sobre a necessidade ou não de intervenção regulatória. 

Assim, avaliar o PMS neste mercado exige que seja assumido um mercado hipotético 

onde a regulação não existe.  

Adicionalmente, nos casos em que uma empresa tem PMS num mercado relevante 

específico, pode também deter PMS num mercado estreitamente relacionado, no qual as 

ligações entre os dois mercados são tais que permitem que o poder de mercado detido 

num mercado sirva de alavanca para um outro mercado, fortalecendo assim o poder de 

mercado dessa empresa (alavancagem de PMS) – neste caso, essa alavancagem 

poderá ocorrer tanto sobre o mercado retalhista conexo como sobre o mercado grossista 

de acesso em banda larga (Mercado 5). 

4.1. Critérios para avaliação de PMS 

Tal como na anterior avaliação de PMS, o ICP-ANACOM mantém em máxima conta as 

Linhas de Orientação (§19), avaliando “se a concorrência é efectiva. A conclusão de que 

existe uma concorrência efectiva num mercado relevante é equivalente a uma conclusão 

de que nenhum operador detém, individual ou conjuntamente, uma posição dominante 

nesse mercado”. 

Logo, com base nas condições de mercado existentes, procede-se neste capítulo a uma 

avaliação prospetiva e estrutural do mercado relevante, com o objetivo de determinar se 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  62/275 

 

o mercado é prospectivamente concorrencial e, portanto, se uma eventual falta de 

concorrência efetiva será duradoura, tendo em conta o desenvolvimento (razoavelmente) 

previsível num dado período de tempo. Ainda de acordo com as Linhas de Orientação 

(§20) o “período efectivo utilizado deverá reflectir as características específicas do 

mercado e a data prevista para a revisão seguinte do mercado relevante pela ARN. Na 

sua análise, as ARN devem tomar em consideração dados anteriores, caso esses dados 

sejam relevantes para a evolução nesse mercado num futuro previsível”. 

Ainda de acordo com as mesmas orientações, a CE apresenta as quotas de mercado 

como sendo um indicador de poder de mercado, considerando que é pouco provável que 

empresas com uma quota de mercado inferior a 25 por cento venham a deter uma 

posição dominante nesse mercado. Por outro lado, na sua prática decisória, a CE 

apresenta normalmente preocupações quanto a situações de posição dominante 

individual no caso de empresas com quotas de mercado superiores a 40 por cento, 

podendo, no entanto, haver casos com situações de posição dominante mesmo com 

quotas de mercado inferiores ou casos de empresas com quotas de mercado superiores 

e não serem consideradas como sendo empresas dominantes100. 

No entanto, a CE também refere nessas mesmas Linhas de Orientação (§78) que a 

existência (ou ausência) de uma posição dominante não pode ser determinada 

exclusivamente por elevadas (ou reduzidas) quotas de mercado, devendo as ARN, por 

isso, utilizar também outros critérios101.  

Quanto aos critérios específicos a utilizar na avaliação de PMS no mercado grossista de 

acesso à rede, entende o ICP-ANACOM considerar relevantes no caso presente os 

seguintes critérios102: 

                                                           
100

 Cf. Linhas de Orientação §75. 
101

 Entre os vários critérios contam-se os seguintes: dimensão global da empresa; barreiras à entrada e à 
expansão; controlo da infraestrutura difícil de duplicar; vantagens ou superioridade tecnológica; contrapoder 
negocial dos compradores; acesso facilitado ou privilegiado aos mercados de capitais/recursos financeiros; 
diversificação de produtos/serviços; economias de escala e/ou economias de gama; integração vertical; rede 
de vendas e distribuição altamente desenvolvida; ausência de concorrência potencial; ou barreiras à 
expansão, sendo que uma posição dominante pode resultar de uma combinação de quaisquer destes 
critérios, os quais considerados separadamente podem não ser necessariamente determinantes. 
102

 Sobre esta questão, o Grupo de Reguladores Europeu (ERG) publicou um documento de trabalho sobre 
as Linha de Orientação (“ERG SMP Position”), onde são desenvolvidos outros critérios de avaliação de PMS: 
preços excessivos; facilidade de entrada no mercado; custos e barreiras à mudança; evidência de anteriores 
comportamentos anticoncorrenciais; concorrência ativa ao nível de outros parâmetros; existência de 
standards/convenções; capacidade dos clientes para aceder e utilizar informação; tendência e 
comportamento dos preços e benchmarking internacional. 
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 Quotas de mercados e crescimento do mercado. 

 Barreiras à entrada e à expansão (incluindo controlo da infraestrutura difícil de 

duplicar, economias de escala e de gama e integração vertical). 

 Rivalidade. 

 Concorrência potencial. 

 Contrapoder negocial. 

Relativamente à persistência de fortes obstáculos de natureza estrutural à entrada e ao 

desenvolvimento da concorrência, importa, de acordo com a Recomendação da CE sobre 

mercados relevantes, analisar a “estrutura do mercado, o seu desempenho, à sua 

dinâmica, incluindo indicadores como as quotas de mercado e as tendências nessa 

matéria, os preços do mercado e as tendências nessa matéria, assim como a extensão e 

a cobertura das redes ou infra-estruturas concorrentes”. 

Quanto aos restantes critérios, o ICP-ANACOM entende manterem-se válidos os 

argumentos (apresentados no Capítulo 5 da anterior análise de mercados) pelos quais 

são considerados não relevantes ou menos relevantes nesta avaliação de PMS103. 

4.2. Dominância individual 

Tendo em vista efetuar a referida análise económica do mercado, analisa-se 

sucessivamente o grau de concorrência entre as empresas instaladas, o grau de 

concorrência potencial e o contrapoder negocial dos compradores. 

4.2.1. Quotas de mercado 

As quotas de mercado (e a sua evolução) no mercado grossista de acesso à rede são as 

seguintes: 

                                                           
103

 Tendo-se, para o efeito, também em conta entendimentos apresentados no supra referido documento do 
ERG, “ERG SMP Position”. 
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Tabela 2 – Evolução das quotas de mercado (com base nos acessos ativos) no mercado grossista de 

acesso à rede  

Operador 2007 2010 

Grupo PT 68,2% 67,8% 

ZON  23,5% 25,9% 

Cabovisão 6,4% 5,7% 

Outros
104

 1,9% 0,6% 

Note-se que as quotas de mercado são em termos de acessos ativos (efetivamente 

ligados a clientes finais), pelo que não são ainda totalmente visíveis os efeitos da 

instalação de fibra e sua cobertura territorial nas quotas de mercado por parte dos 

operadores alternativos105. O crescimento da quota de mercado da ZON, e o decréscimo 

da quota de “outros”, desde 2007, deve-se fundamentalmente à compra em 2008, por 

parte da ZON, de outros operadores de cabo106. 

Se, por hipótese, se considerassem os acessos totais (ativos e inativos) as quotas de 

mercado em 2010 seriam as seguintes: 

Tabela 3 – Quotas de mercado (com base nos acessos totais instalados/cablados) no mercado 

grossista de acesso à rede 

Operador 2010 

Grupo PT 64,2% 

ZON  25,1% 

Cabovisão 7,3% 

Outros
107

 3,4% 

Neste caso, e conforme referido, tiveram-se em conta todas as infraestruturas 

alternativas capazes de oferecer um acesso grossista à rede (que suportará um acesso 

retalhista sobre o qual qualquer serviço ou conjunto de serviços de comunicações 

eletrónicas poderá ser contratado pelo cliente final), ou seja, as infraestruturas de rede de 

acesso em cobre, cabo e fibra. 

Foi considerado o fornecimento interno, tanto do operador histórico como dos operadores 

alternativos. Releve-se que caso o mercado fosse considerado como sendo apenas a 

                                                           
104

 Inclui os acessos ativos suportados nas redes de fibra da Optimus e Vodafone. 
105

  Nesta tabela, os operadores alternativos que se encontram a investir em fibra, Optimus e Vodafone, estão 
incluídos em “outros”, dado as suas reduzidas quotas, 
106

 A TVTEL, a Bragatel e a Pluricanal (Leiria e Santarém). 
107

 idem. 
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própria oferta grossista de acesso desagregado ao lacete local (i.e., sem considerar o 

fornecimento interno e considerando que não existem ofertas grossistas alternativas), o 

Grupo PT teria 100 por cento de quota de mercado, qualquer que fosse a definição de 

mercado geográfico, uma vez que é a única empresa, ainda que por imposição 

regulatória, a disponibilizar acesso a terceiros. Da mesma forma, caso se excluísse o 

cabo, mas se considerasse, além da OLL, o fornecimento interno de fibra e de cobre, a 

quota de mercado do Grupo PT seria, em 2010, de 95 por cento em termos de acessos 

instalados, e de 99 por cento em termos de acessos ativos. 

Neste quadro, qualquer que fosse a definição de mercado, a quota de mercado do Grupo 

PT seria sempre superior a 64 por cento (a quota mínima, aferida pelo número de 

acessos instalados) ou a 67 por cento (aferida pelo número de acessos ativos), 

significativamente superior a 50 por cento – o valor acima do qual se poderá considerar 

que haverá uma situação de posição dominante (a não ser em casos excecionais, o que 

não é o caso)108.  

O ICP-ANACOM entende que, com base nas quotas de mercado e sua evolução, o 

Grupo PT continuará a deter uma posição de evidente dominância no mercado grossista 

de acesso à rede. 

4.2.2. Concorrência entre as empresas instaladas: barreiras à entrada e à expansão 

e rivalidade 

Analisa-se de seguida o grau de concorrência entre as empresas instaladas no mercado 

grossista de acesso à rede, tendo em conta a existência de barreiras à entrada e à 

expansão e a rivalidade entre empresas. 

No âmbito da análise das barreiras à entrada e à expansão importa averiguar a existência 

de custos afundados e economias de escala e/ou economias de gama significativos. No 

entanto, havendo já operadores a atuar num determinado mercado e tendo incorrido em 

custos afundados, estes tornam-se menos relevantes na análise de barreiras à entrada, 

passando eventualmente a constituir uma barreira à saída do mercado. 

                                                           
108

 De acordo com a CE, salvo em situações excecionais, empresas com quotas de mercado superiores a 50 
por cento são consideradas dominantes – Cf. Linhas de Orientação §75. 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  66/275 

 

4.2.2.1. Economias de escala e de gama 

O Grupo PT beneficia de fortes economias de escala e de gama a nível grossista, devido 

ao desenvolvimento (com elevados custos fixos na construção) da sua omnipresente 

infraestrutura de rede local, incluindo cabos de cobre (e condutas) e, mais recentemente, 

de fibra, construída maioritariamente ao longo de anos de monopólio, e pela diversidade 

dos serviços que presta e que se suportam em rede própria109. Assim, dada a (maior) 

escala e a configuração da rede do operador histórico, este beneficia, tudo o resto 

constante, de custos unitários inferiores aos dos seus concorrentes, permitindo uma 

expansão da cobertura da rede e do portefólio de produtos com custos comparativamente 

mais reduzidos.  

Adicionalmente, de acordo com o ERG/BEREC110, o desenvolvimento das NRA em fibra 

acarretará um aumento das economias de escala e de gama nos respetivos mercados. E 

é o Grupo PT que detém a mais extensa rede de fibra em Portugal. 

Por outro lado, dadas as características dos mercados a jusante, existirá alguma 

atratividade para a entrada de operadores investindo em rede própria em fibra, em 

determinadas áreas, nomeadamente caso haja facilidade no acesso a infraestrutura, 

designadamente condutas e, em menor escala, postes e infraestrutura associada. 

4.2.2.2. Controlo da infraestrutura difícil de duplicar 

As redes de acesso e transporte do Grupo PT têm uma cobertura praticamente universal, 

continuando-se a entender que não é economicamente viável para qualquer operador 

alternativo replicar a totalidade da rede do operador histórico, o que constitui uma barreira 

à entrada e à expansão neste mercado. 

Por outro lado, a ZON, a Cabovisão, a Vodafone e a Optimus, que são os principais 

operadores alternativos ao Grupo PT a oferecer serviços de acesso no retalho (e serviços 

de comunicações eletrónicas, nomeadamente triple-play), já investiram em infraestrutura 

de suporte a esses serviços em determinadas áreas geográficas, suportando, para o 

                                                           
109

 Economias de escala adicionais são ainda conseguidas, pelo operador histórico, através dos 
equipamentos instalados nas suas próprias centrais, sendo que o seu custo não aumenta substancialmente 
com a capacidade. Isto é, quanto maior o número de clientes/acessos que os equipamentos suportem, 
tendencialmente menores serão os custos unitários por cliente/acesso. 
110

 “Report on Next Generation Access - Economic Analysis and Regulatory Principles”, disponível em 
http://erg.eu.int/doc/publications/erg_09_17_nga_economic_analysis_regulatory_principles_report_090603_v
1.pdf. 

http://erg.eu.int/doc/publications/erg_09_17_nga_economic_analysis_regulatory_principles_report_090603_v1.pdf
http://erg.eu.int/doc/publications/erg_09_17_nga_economic_analysis_regulatory_principles_report_090603_v1.pdf
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efeito, custos já afundados. Assim, e pelo menos em determinadas áreas geográficas, 

estes operadores poderão estar em condições de expandir as suas atividades a outros 

clientes sem incorrerem em mais custos afundados significativos.  

No entanto, o Grupo PT também beneficia do facto de deter uma base de clientes 

significativamente superior à dos concorrentes o que, dada a existência de alguns custos 

de mudança e de alguma inércia por parte dos utilizadores, pode assegurar uma 

vantagem competitiva neste e noutros mercados, mesmo nas áreas onde existe rede de 

outros operadores. 

De facto, existem vários dados que indiciam que a intenção de mudança de operador na 

rede fixa é baixa. Segundo os dados do “Barómetro Telecomunicações – Marktest”, em 

Fevereiro de 2011 mais de 94 por cento dos respondentes111 não tinham intenção de, nos 

próximos 3 meses, mudar de operador ou deixar de ter acesso à rede fixa. Esta 

percentagem tem vindo, inclusivamente, a aumentar ao longo do tempo, eventualmente 

devido ao acréscimo de adesões aos serviços em pacote que têm um efeito de maior 

fidelização do que os serviços isolados. Aliás, o Grupo PT reconhece que as “adições 

líquidas de retalho atingiram 337 mil em 2010, mais 3,7% que em 2009, impulsionadas 

pelo sucesso das ofertas de TV por subscrição e de triple-play, as quais têm contribuído 

para ganhos constantes e sucessivos de quota de mercado de banda larga e para 

reduções recorde nos desligamentos líquidos de linhas telefónicas fixas”112.  

Ou seja, segundo estes dados, não é expectável que o poder de mercado do Grupo PT 

venha a reduzir-se significativamente, durante o período de tempo que decorre até à 

próxima análise de mercado. 

4.2.2.3. Integração vertical 

A existência de empresas integradas verticalmente poderá colocar os concorrentes não 

integrados em desvantagem concorrencial, já que poderá verificar-se a alavancagem de 

poder de mercado de um mercado para outro, nomeadamente quando o concorrente 

integrado fornece ao concorrente não integrado um fator de produção ou consumo 

intermédio essencial. Nestas circunstâncias, torna-se mais difícil a uma empresa não 

                                                           
111

 Excluindo-se os que responderam “Não sabe”. 
112

 Resultados anuais de 2010, disponíveis em http://www.telecom.pt/NR/rdonlyres/2A8C60F2-A084-46C4-
9F9F-81B82442E54D/1454621/PT_4Q10_P1.pdf.  

http://www.telecom.pt/NR/rdonlyres/2A8C60F2-A084-46C4-9F9F-81B82442E54D/1454621/PT_4Q10_P1.pdf
http://www.telecom.pt/NR/rdonlyres/2A8C60F2-A084-46C4-9F9F-81B82442E54D/1454621/PT_4Q10_P1.pdf
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integrada responder ao aumento da procura ocorrido na sequência de um aumento de 

preço de um concorrente.  

No âmbito deste mercado destaca-se o Grupo PT, composto por empresas verticalmente 

integradas, com presença quer ao nível do mercado grossista – com ofertas grossistas a 

terceiros – quer ao nível do mercado de retalho. O Grupo PT recorre à sua própria oferta 

de infraestrutura e rede para prestar, no retalho, serviços de acesso bem como para 

suporte de outros serviços de comunicações eletrónicas do grupo. Esta procura interna, 

planeada e de grande volume, permite a este operador beneficiar de largas economias de 

escala e investir no desenvolvimento das suas redes com um grau de risco inferior ao dos 

seus concorrentes. 

Assim, este critério não permite contradizer a presunção de dominância que resulta do 

cálculo das quotas de mercado, antes pelo contrário. 

4.2.2.4. Rivalidade 

A política de preços e a sua evolução ao longo do tempo podem constituir um bom 

indicador sobre o grau de concorrência no mercado. 

Em relação aos preços grossistas, releva-se que as únicas ofertas grossistas relevantes 

existentes na prática (a oferta de acesso a condutas e a OLL), viram os seus preços 

reduzirem-se apenas em resultado da intervenção regulatória. Por outro, lado, o Grupo 

PT também não disponibiliza, de modo voluntário, uma oferta grossista de acesso à sua 

rede de fibra. 

Tais factos não são indicativos de um mercado concorrencial, se bem que já se concluiu 

que o mercado relevante inclui também o fornecimento interno e não apenas a oferta de 

acesso a condutas e a OLL. 

Por outro lado, o ICP-ANACOM continua a não identificar especiais vantagens de 

natureza tecnológica para o Grupo PT, dado o elevado grau de maturidade da tecnologia 

utilizada no suporte da sua rede e ofertas (grossistas), ou de relacionamento com os 

principais fornecedores de equipamento e/ou de infraestruturas no mercado grossista em 

análise. Os principais operadores alternativos também já têm desenvolvido redes próprias 

em fibra (nomeadamente GPON, como o Grupo PT), bem como outras tecnologias 

recentes de acesso e transporte (como Ethernet e também DOCSIS 3.0, no caso dos 

operadores de cabo).   
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4.2.3. Concorrência potencial 

Como já salientado, os custos irrecuperáveis relativos à instalação e oferta de acesso à 

rede em todo o território nacional são extremamente elevados e constituem uma 

fortíssima barreira estrutural à entrada e à expansão, pelo menos com uma abrangência 

significativa do território nacional. Quer isto dizer que um operador alternativo (ou 

potencial entrante) não poderia desenvolver uma operação economicamente viável face a 

tais custos de investimento. Com efeito, dados estes custos e o tempo necessário para 

expandir redes de acesso alternativas que garantissem uma cobertura do território em 

condições que se aproximasse das atualmente oferecidas pelo Grupo PT em todo o 

território nacional (numa importante parte do território, tendo em conta a densidade 

populacional das áreas cobertas, no caso da cobertura em fibra), dificilmente se 

desenvolveria uma concorrência efetiva no período de tempo que deve ser refletido, 

prospectivamente, nesta análise de mercado. 

Em face destas e anteriores conclusões, o ICP-ANACOM não prevê, prospectivamente, 

que venha a existir no curto e médio prazo uma alteração significativa das condições 

concorrenciais neste mercado grossista relevante de âmbito nacional, ainda que possa vir 

a ocorrer uma redução da quota de mercado do operador histórico, mas que se 

perspetiva que seja necessariamente lenta, dadas as circunstancias atrás descritas, e 

eventualmente restrita a determinadas áreas geográficas. 

Com efeito, em zonas urbanas de elevada densidade populacional e empresarial poderá 

haver alguma concorrência potencial, nomeadamente com o investimento em NRA (quer 

em fibra, quer em cabo) já realizado, e o que se perspetiva, por parte dos OPS. Há ainda 

a possibilidade de as redes alternativas em fibra se tornarem redes abertas a outros 

operadores (registe-se o acordo de partilha de rede de fibra celebrado entre a Optimus e 

a Vodafone). 

No entanto, em termos estritamente concorrenciais, não foram identificadas atualmente 

(nem mesmo prospectivamente, i.e. no prazo coberto pela presente análise de mercados) 

diferenças na dinâmica concorrencial em áreas geográficas específicas de molde a 

segmentar à partida este mercado grossista – vide Capitulo 3. Assim, em termos de 

avaliação de PMS no mercado nacional, eventuais (potenciais) diferenças na dinâmica 

concorrencial em determinadas áreas geográficas (de reduzida dimensão) não 

contradizem a evidência de dominância do Grupo PT a nível nacional. Sem prejuízo, o 
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facto de se reconhecer a existência de investimentos importantes em NRA em 

determinadas áreas geográficas será devidamente ponderado no capítulo seguinte, 

relativo às obrigações regulatórias.   

4.2.4. Contrapoder negocial 

Neste mercado, as intervenções no sentido de uma melhoria das condições das ofertas 

grossistas têm sido sempre da iniciativa do ICP-ANACOM, o que mostra que os clientes 

dessas ofertas têm um reduzido poder negocial.  

Por outro lado, os principais operadores presentes neste mercado parecem ter acesso 

idêntico a recursos financeiros/mercado de capitais, não se encontrando, por isso, 

situações de vantagens de algum operador sobre os restantes. 

4.2.5. Dominância individual: conclusão 

A quota de mercado do Grupo PT, a permanência de elevadas barreiras à entrada e à 

expansão, a ausência de indícios que comprovem a existência de concorrência efetiva 

entre as empresas (preços e outras variáveis) e a inexistência de concorrência potencial 

ao nível do mercado nacional, não permite contradizer a presunção de dominância que 

resulta das quotas de mercado. Continuam a manter-se os fatores que colocam em 

desvantagem os operadores alternativos face ao operador histórico, o que permite 

concluir que as empresas do Grupo PT que atuam neste mercado grossista de acesso à 

rede – atualmente, a PTC – detêm PMS (dominância individual).  

4.3. Dominância conjunta 

Uma vez concluída a existência de dominância individual neste mercado, não existe 

dominância conjunta no mesmo. 

4.4. Análise prospetiva 

O ICP-ANACOM considera que todos os fatores que justificam a designação das 

empresas do Grupo PT que atuam no mercado grossista de acesso à rede como 

empresas com PMS se manterão num horizonte de curto/médio prazo, até à próxima 

avaliação de PMS. 
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4.5. Avaliação de PMS no mercado grossista de acesso à rede: Conclusão 

Considera-se que as empresas do Grupo PT que atuam no mercado grossista de acesso 

à rede detêm PMS neste mercado. Atualmente, a empresa do Grupo PT ativa neste 

mercado é a PTC.  
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5. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES NO MERCADO GROSSISTA DE ACESSO À 

REDE 

Nas secções anteriores foi identificado e analisado o Mercado 4 – mercado grossista de 

acesso à rede –, tendo-se concluído que o Grupo PT detém PMS nesse mercado. 

Neste contexto, nos mercados onde existe PMS, o ICP-ANACOM deve impor uma ou 

mais obrigações regulamentares ou manter ou alterar essas obrigações, caso já 

existam113. 

Conforme sabido, o quadro regulamentar em vigor privilegia a imposição de obrigações 

ao nível dos mercados grossistas, podendo, apenas em último recurso, impor-se medidas 

regulamentares nos mercados retalhistas. Esta primazia apresenta a vantagem de 

procurar resolver as falhas de mercado através de medidas impostas diretamente na raiz 

dos problemas. Adicionalmente, os efeitos dessas medidas têm influência não apenas no 

mercado grossista onde elas são impostas, mas também noutros mercados grossistas 

(no caso particular, no Mercado 5) e retalhistas a jusante, promovendo a concorrência e o 

bem-estar geral, com benefícios para os utilizadores finais. Por último, há ainda que 

referir que o princípio da primazia da imposição de obrigações nos mercados grossistas 

deve estar alinhado com o objetivo, consagrado no artigo 5.º da LCE, de promover o 

investimento eficiente em infraestruturas e a inovação.  

Neste contexto, na imposição, manutenção, alteração e supressão de obrigações, o  

ICP-ANACOM tem em consideração alguns princípios que resultam dos documentos da 

CE e do ERG/BEREC, da LCE e, obviamente, também dos princípios e objetivos 

regulatórios estabelecidos por esta Autoridade. 

Julga-se adequado que estes princípios sejam conhecidos do mercado e tidos em 

consideração previamente à imposição de qualquer obrigação no(s) mercado(s), razão 

pela qual se desenvolvem na secção seguinte deste documento. 

5.1. Princípios tidos em conta na imposição, manutenção, alteração e supressão 

das obrigações 

De forma a minorar ou eliminar os problemas concorrenciais existentes num determinado 

mercado, esta Autoridade deve selecionar as obrigações que, direta ou indiretamente, 

                                                           
113

 Cf. Linhas de Orientação §21 e §114 e art.ºs 56º, e) e 59º, n.º 4 da LCE. 
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afetam as variáveis estratégicas da(s) empresa(s) com PMS, assegurando que tais 

obrigações se revistam de determinados requisitos, já identificados na secção 1.3 do 

presente documento. 

Deste modo, o ICP-ANACOM deve adotar uma intervenção proporcional e devidamente 

justificada, no cumprimento do quadro regulamentar nacional e europeu, impondo o 

mínimo de obrigações que permitam ultrapassar os problemas de concorrência 

identificados, sem discriminação indevida relativamente a qualquer entidade, e que 

contribuam eficazmente para a evolução para uma situação concorrencial. 

O ICP-ANACOM tem por objetivos últimos de regulação promover a concorrência na 

oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, contribuir para o 

desenvolvimento do mercado interno da União Europeia e defender os interesses dos 

cidadãos (LCE, art.º 5.º). Incumbe especialmente ao ICP-ANACOM assegurar que os 

utilizadores obtenham o máximo benefício em termos de escolha, preço e qualidade, 

assegurar a inexistência de distorções ou entraves à concorrência no sector das 

comunicações eletrónicas, bem como encorajar investimentos eficientes em 

infraestruturas e promover a inovação. 

Para este efeito, de acordo com os art.os 67.º a 72.º e 74.º a 76.º da LCE, as obrigações 

suscetíveis de serem impostas à(s) entidade(s) com PMS nos mercados relevantes 

identificados são: 

 Dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso e utilização de elementos de rede 

específicos e recursos conexos. 

 A transparência na publicação de informações, incluindo propostas de referência. 

 A não-discriminação na oferta de acesso e interligação e na respetiva prestação 

de serviços e informações. 

 A separação de contas quanto a atividades específicas relacionadas com o 

acesso e ou a interligação. 

 O controlo de preços e contabilização de custos. 

Na análise e definição das obrigações a impor (ou suprimir) são também tidos em conta, 

conforme anteriormente referido, os princípios estabelecidos no âmbito da posição 

comum do ERG sobre a matéria, apresentada no documento “Revised ERG Common 
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Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory framework”, de 

Maio de 2006114, bem como a posição comum sobre as melhores práticas na imposição 

de obrigações no Mercado 4115.  

Em conclusão, tendo-se identificado e analisado um mercado no qual deve (continuar a) 

existir regulação – o mercado grossista de acesso à rede –, esclarece-se que a 

imposição (ou manutenção/alteração) e controlo do cumprimento dessas obrigações de 

forma objetiva, detalhada e rigorosa constituem uma prioridade para o ICP-ANACOM. A 

concretização desse objetivo com sucesso será um passo importante para que se 

desenvolva uma concorrência adicional nos mercados a jusante, garantindo vantagens e 

benefícios para os utilizadores finais e para os operadores, resultando em ganhos 

líquidos para o bem-estar geral. 

5.2. A posição da CE relativamente às redes de nova geração 

A CE (e também o ERG/BEREC) continua a afirmar que, mesmo num contexto de 

desenvolvimento das NRA, não há motivos para alterar as bases de regulação, o que 

significa que todas as obrigações a impor têm de se basear em análises de mercados e 

na identificação de PMS. 

A CE refere, na Exposição de Motivos116, que a implantação de NRA pode alterar o 

ambiente competitivo em vários mercados, nomeadamente no Mercado 4 e no Mercado 

5, mas que enquanto as condições de concorrência não se alterarem, a ARN não deverá 

desregular aqueles mercados só pelo facto de existirem investimentos em NRA. Segundo 

a CE, os operadores concorrentes terão ainda necessidade de acesso desagregado ao 

cobre ao nível do MDF ou a serviços bitstream em diferentes níveis da rede. No mesmo 

documento, a CE entende que, na definição das obrigações, as ARN devem encontrar 

formas de promover a implantação de arquiteturas de rede mais modernas e eficientes e, 

simultaneamente, reconhecer os investimentos feitos pelos novos operadores com base 

nas atuais arquiteturas.  

Já na anterior análise de mercados o ICP-ANACOM referiu encontrar-se a analisar as 

questões relacionadas com a evolução para NRA, incluindo eventuais medidas 

                                                           
114

 Disponível em http://www.erg.eu.int/doc/meeting/erg_06_33_remedies_common_position_june_06.pdf. 
115

 Disponível em http://erg.eu.int/doc/publications/erg_06_70_rev1_wla_cp_6_june_07.pdf. 
116

 Secção 3.3. 

http://www.erg.eu.int/doc/meeting/erg_06_33_remedies_common_position_june_06.pdf
http://erg.eu.int/doc/publications/erg_06_70_rev1_wla_cp_6_june_07.pdf
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regulatórias a impor no futuro. Na mesma ocasião, lançou uma consulta pública relativa 

às NRA, onde identificou desde logo a existência de posições radicalmente diferentes no 

que toca à própria necessidade de regulação das NRA, a par de outras importantes 

matérias, como as barreiras horizontais (nomeadamente o acesso a condutas) e verticais 

(acesso aos edifícios) e a transição dos modelos de negócio baseados na OLL para NRA. 

Nessa consulta, o ICP-ANACOM referiu a possibilidade de impor o acesso à fibra, 

seguindo o princípio da proporcionalidade na imposição de obrigações, com uma 

abordagem “faseada” e eventualmente suportada na análise dos Mercados 4 e 5, em 

acréscimo a obrigações de não discriminação e transparência e relacionadas com a 

referida transição117.  

Releve-se que a CE publicou recentemente a Recomendação sobre NRA118, que “incide 

principalmente n[os] «remédios» a impor aos operadores designados como detentores de 

poder de mercado significativo (PMS) com base num procedimento de análise dos 

mercados”, devendo o “conjunto adequado de medidas correctivas impostas por uma 

ARN (…) reflectir uma aplicação proporcionada do princípio da progressividade dos 

investimentos”119. 

A CE prevê que o desenvolvimento das NRA provoque alterações importantes na oferta e 

procura de serviços e nas condições de concorrência, tanto a nível grossista como 

retalhista. Nesse contexto, naquela Recomendação sobre NRA, a CE defende que as 

ARN devem examinar atentamente estas novas condições de concorrência e, “nos casos 

em que não se possa concluir que [estas] justificam a definição de mercados geográficos 

subnacionais, poderá, no entanto, ser adequado que as ARN respondam à existência de 

                                                           
117

 “Desta forma, e seguindo o princípio da proporcionalidade na imposição de obrigações, considera-se uma 
abordagem “faseada” e eventualmente suportada na análise dos mercados 4 e 5, em que, em acréscimo a 
obrigações de não discriminação e transparência e relacionadas com a transição dos modelos baseados na 
OLL para os baseados em NRA:  

-  Em áreas competitivas, é apenas imposto o acesso a condutas, com melhorias e equivalência de 
acesso, sendo impostas outras obrigações (acesso à própria fibra ou a fibra escura) apenas caso não 
haja espaço em condutas. Em último recurso, caso haja acordo entre as partes envolvidas, poderá 
optar-se, em alternativa ao acesso à própria fibra ou a fibra escura, por um acesso virtual à rede; 

-  Em áreas não competitivas, em acréscimo ao acesso a condutas, é também imposto o acesso à 
própria fibra óptica ou a fibra escura e o acesso virtual à rede (“bitstream” avançado)”. 

Ver http://www.anacom.pt/download.jsp?contentId=849069&fileId=850938&channel=graphic 
118

 Recomendação que “(2) (…) estabelece uma abordagem comum para promover a aplicação coerente de 
remédios no que respeita às redes NGA, com base num procedimento de análise dos mercados, em 
conformidade com as Directivas”. 
119

 Cf. considerandos (3) e (4) da Recomendação da CE sobre NRA. 

http://www.anacom.pt/download.jsp?contentId=849069&fileId=850938&channel=graphic
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condições de concorrência divergentes entre as diferentes zonas de um mercado 

geograficamente definido, por exemplo devido à presença de várias infra-estruturas 

alternativas ou de operadores que utilizam infra-estruturas alheias, impondo remédios e 

produtos de acesso diferenciados”120.  

Em qualquer caso, segundo a mesma Recomendação sobre NRA, “pode ser necessário 

impor novos remédios, assim como uma nova combinação de remédios aos mercados 4 

e 5 a nível do acesso activo e passivo”121. 

De acordo com a Recomendação sobre NRA, caso se constate a existência de PMS no 

Mercado 4, deve ser imposto ao operador com PMS um conjunto adequado de 

obrigações, tendo particularmente em conta as seguintes: 

 Acesso à infraestrutura de engenharia civil do operador com PMS, de acordo com 

o princípio da equivalência, conforme o Anexo II da mesma Recomendação122. 

 Acesso ao segmento terminal no caso da arquitetura FTTH, a preços orientados 

para os custos, conforme Anexo I da mesma Recomendação123.  

 Acesso desagregado ao lacete de fibra no caso da arquitetura FTTH (incluindo 

coinstalação e backhaul), independentemente da arquitetura e tecnologia de rede, 

a preços orientado para os custos124, a não ser em zonas geográficas com várias 

infraestruturas alternativas, como redes FTTH e/ou de cabo, em combinação com 

ofertas concorrenciais de acesso125. 

Finalmente, relativamente aos aspetos da migração para NRA, a CE esclarece que as 

ARN devem instaurar um quadro transparente para a migração das redes de cobre para 

as redes de fibra, sendo que as obrigações ex ante devem manter-se, a menos que o 

operador com PMS e os operadores beneficiários cheguem a acordo quanto a uma via de 

migração adequada. Na ausência de tal acordo, os operadores alternativos devem ser 

                                                           
120

 Refere ainda a CE, no mesmo documento que, “se no passado tiverem sido definidos no mercado 5 
remédios ou mercados geográficos subnacionais que dependam de produtos de acesso no mercado 4 que 
podem tornar-se supérfluos devido à instalação das redes NGA, tais segmentações ou remédios devem ser 
revistos”. 
121

 Considerando (5). 
122

 Cf. Recomendação (13) a (17). 
123

 Cf. Recomendação (18) a (26). 
124

 Tendo em conta o risco de investimento adicional e quantificável incorrido pelo operador com PMS e os 
regimes de preços propostos – Anexo I. 
125

 Cf. Recomendação (22) a (28). 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  77/275 

 

informados com uma antecedência de, pelo menos, cinco anos, da eventual desativação 

dos pontos de acesso, como o MDF. 

Ao longo do presente capítulo, o ICP-ANACOM tem em conta as recomendações da CE 

e as posições do ERG/BEREC específicas sobre esta matéria. 

5.3. Obrigações atualmente em vigor 

Conforme já referido, na anterior análise de mercados esta Autoridade concluiu que o 

Grupo PT detinha PMS no mercado grossista de acesso à rede e que era adequado, 

proporcional e justificado impor as obrigações constantes da Tabela 22 no Anexo I do 

presente documento (todas as obrigações encontravam fundamento no art.º 66.º da LCE, 

atendendo a que não existia concorrência efetiva no mercado). 

Nas secções seguintes do documento, partindo das atuais obrigações, tomando em 

consideração os princípios a seguir na imposição de obrigações nos mercados relevantes 

e os motivos que estão na base da existência de PMS neste mercado, esta Autoridade 

analisa se é adequado manter ou alterar as obrigações atualmente em vigor, avaliando 

as mesmas face aos princípios e requisitos previstos na LCE – nomeadamente no n.º 5 

do art.º 5.º da LCE – face às atuais condições do mercado. 

Note-se que são considerados os problemas concorrenciais atuais e os que 

potencialmente poderão surgir no âmbito do mercado em análise e no período que 

decorre até à realização da próxima análise de mercado. Assim, a imposição de 

obrigações genéricas na presente análise (e.g., obrigação de acesso e utilização de 

recursos de rede específicos) em nada prejudica a especificação e concretização das 

mesmas obrigações em documentos autónomos. 

Por outro lado, permanece em vigor toda e qualquer deliberação específica tomada até à 

data pelo ICP-ANACOM em relação a este mercado, a não ser que seja explicitamente 

referida a sua supressão. 

5.4. Análise das obrigações específicas a impor, alterar ou suprimir 

5.4.1. Acesso e utilização de recursos de rede específicos  

Ao considerar a hipótese de impor (ou manter) ou não uma obrigação de acesso e a 

proporcionalidade de tal decisão, o ICP-ANACOM deve ter em conta o art.º 72.º, n.º 4, da 
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LCE, segundo o qual a avaliação da proporcionalidade desta obrigação passa, 

designadamente, pela análise da “viabilidade técnica e económica da utilização ou 

instalação de recursos concorrentes, em função do ritmo de desenvolvimento do 

mercado, (…) incluindo a viabilidade de outros produtos de acesso a infra-estrutura, 

nomeadamente a condutas; viabilidade de oferta do acesso proposto, face à capacidade 

disponível; investimento inicial do proprietário dos recursos, tendo em conta os riscos 

envolvidos na realização do investimento; necessidade de salvaguarda da concorrência a 

longo prazo, atribuindo particular atenção a uma concorrência eficiente em termos 

económicos, a nível das infra-estruturas”. 

5.4.1.1. Manutenção da obrigação de acesso  

Considerando que a obrigação de acesso ao lacete (em cobre) foi já imposta e 

concretizada no passado – imposta em 2005 e mantida em 2009 –, é de ter em conta que 

a viabilidade técnica e económica da imposição desta obrigação foi já amplamente 

demonstrada. Da mesma forma, já não se colocam quaisquer questões relativamente a 

eventuais riscos no investimento efetuado para disponibilizar a oferta de acesso em 

causa. Pelo contrário, há que ponderar a defesa da concorrência a médio-longo prazo e 

todos os investimentos realizados pelo operador com PMS e pelos operadores que 

investiram nesta oferta, salvaguardando a sua manutenção, desde que se mantenha a 

situação de PMS. 

Com efeito, o ICP-ANACOM continua a considerar que a manutenção da obrigação de 

acesso e utilização de recursos de rede específicos é adequada e que uma eventual 

supressão da mesma poderia trazer consequências adversas ao mercado. Deve ser 

relevado o facto de, nessa eventualidade, se poder colocar em causa todo o investimento 

realizado pelos operadores alternativos em infraestrutura de rede para efeitos da OLL 

(nomeadamente em equipamento como DSLAMs e na coinstalação ou mesmo na rede 

de transporte), traduzindo-se numa contradição com os princípios da promoção do 

investimento e da inovação, ponderando a existência de uma “escada do investimento” 

na qual a OLL se traduziu num dos principais “degraus” e proporcionou uma forte 

dinâmica a nível retalhista, nomeadamente no acesso em banda larga, em particular nos 

últimos 5-6 anos. 
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Neste contexto, e em teoria, um operador com PMS teria um incentivo para não garantir 

esse acesso ou, pelo menos, não o conceder em condições adequadas126. Essa entidade, 

com PMS no mercado grossista de acesso à rede, com vista a alavancar o seu poder de 

mercado a jusante, tem um incentivo significativo para recusar o acesso à sua rede, ou 

para recusar negociar em condições razoáveis, com empresas que operam (ou 

pretendam oferecer serviços) nos mercados (grossistas e retalhistas) adjacentes e que 

são seus concorrentes nesses mercados. Tais recusas introduziriam alterações em 

termos concorrenciais nestes mercados127, com impacto real ao nível dos acessos em 

cobre desagregados até à data mas também repercussões futuras significativas. Ou seja, 

os mercados seriam afetados também pelos acessos que deixariam de ser 

desagregados128, quer em cobre quer, eventualmente e no futuro, em fibra.  

Efetivamente, da avaliação das condições concorrenciais e de PMS nos mercados 

retalhistas, nomeadamente na anterior análise de mercados, resultou que um dos fatores 

que levou à redução de quota e de poder de mercado do Grupo PT no retalho 

(nomeadamente no acesso em banda larga, em que parte do mercado foi considerado 

concorrencial) foi o fornecimento de acesso desagregado ao lacete local, com todas as 

obrigações associadas e intervenções por parte do ICP-ANACOM. A disponibilização de 

ofertas retalhistas suportadas na OLL introduziu (e ainda introduz em muitas áreas) uma 

concorrência significativa no mercado retalhista, tendo os operadores alternativos que 

utilizam estas ofertas conseguido obter acréscimos importantes de quota do mercado 

retalhista e apresentado um leque de ofertas bastante competitivas.  

                                                           
126

 Na ausência de qualquer obrigação de acesso ao lacete local, o ICP-ANACOM conclui que não é 
garantido que a empresa com PMS mantenha voluntariamente o acesso aos seus lacetes locais, sendo 
expectável que, na ausência da imposição de uma obrigação de acesso, a empresa com PMS se recuse a 
negociar em condições razoáveis e, por conseguinte, a conceder acesso aos seus lacetes e sublacetes locais 
e aos recursos conexos (incluindo a coinstalação nas áreas de central/pontos de agregação). De notar que 
no caso da oferta “Rede ADSL PT”, a mesma foi continuada (nas “áreas C”, objeto de desregulação), mas já 
no caso do mercado grossista de segmentos de trânsito (das “Rotas C”), objeto de desregulação, tal não se 
verificou. 
127

 Entre os mercados grossistas situados num nível adjacente da cadeia de valor que seriam mais afetados 
encontram-se o mercado grossista de acesso em banda larga e o mercado de acesso à rede telefónica 
pública num local fixo. Relativamente ao primeiro, há que ponderar que, tendo em conta a noção de 
fornecimento interno e a existência de constrangimentos indiretos de preço, as quotas de mercado calculadas 
incluem os acessos em banda larga fornecidos pelos operadores coinstalados no âmbito da OLL. Note-se 
que, deixando de ter em consideração estes acessos no cálculo das quotas de mercado (simulando uma 
hipotética indisponibilidade do fornecimento de acesso desagregado), estaria em causa uma percentagem 
relevante dos acessos em banda larga (atualmente utilizados pelos beneficiários da ORALL), correspondendo 
a uma evidente degradação das reais condições concorrenciais. A este respeito, ver capítulos seguintes. 
128

 Note-se que, apesar de o volume total de acessos desagregados estar a baixar desde meados de 2009, o 
número de acessos desagregados trimestralmente tem apresentado ainda um número relativamente elevado, 
na ordem dos 4 milhares de novos lacetes nos trimestres mais recentes. 
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A manutenção da obrigação de acesso e utilização de recursos de rede específicos 

impede que o operador com PMS negue (ou disponibilize em condições não razoáveis) o 

acesso a recursos que ainda são fundamentais para a provisão das ofertas retalhistas em 

questão, o que lhe permitiria obter ganhos significativos com essa recusa, com uma 

redução da concorrência no mercado retalhista. Isto corresponderia igualmente a 

prejuízos significativos para os utilizadores finais que deixariam de ter disponíveis várias 

opções de subscrição de ofertas em termos de preço, qualidade e serviços incluídos.  

Apesar de os principais beneficiários da OLL terem afirmado que não estão a aceitar 

novos clientes em acesso desagregado, a manutenção dos acessos já desagregados é 

importante, sendo que aquela opção pode também vir a ser reequacionada pelos 

mesmos. Por outro lado, há outros operadores, focados em segmentos de negócio 

específicos, como a OniTelecom e a Colt, que também se encontram a utilizar acessos 

desagregados (se bem que a Colt com um número muito reduzido de acessos, na ordem 

de algumas dezenas). 

Com efeito, e uma vez que já existiam ofertas de retalho suportadas na OLL e alguma 

experiência acumulada, alguns aspetos da ORALL mereceram entretanto uma revisão e 

atualização profunda, com especial atenção para:  

(a)  melhorias na informação a disponibilizar relativamente à rede de acesso e 

alterações nessa rede;  

(b)  planos de previsões e sua relação com o pagamento de compensações por 

incumprimento; 

(c)  entrada direta de cabos nas centrais através das condutas da PTC e ligação de 

módulos não adjacentes;  

(d) regime de reagendamentos de desagregação do lacete; 

(e)  prazos de acesso às centrais;  

(f)  níveis de qualidade de serviço, nomeadamente para serviços Premium;  

(g)  compensações por incumprimento dos níveis de qualidade de serviço; e  
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(h) possibilidade de os OPS instalarem outras tecnologias normalizadas – ver 

deliberação do ICP-ANACOM de 17 de Fevereiro de 2010, sobre as alterações à 

ORALL129.  

Assim, esta Autoridade entende que, mesmo com os desenvolvimentos ocorridos ao nível 

das NRA – tidos em conta na secção seguinte –, é imprescindível manter a obrigação de 

acesso desagregado ao lacete local, uma das formas de acesso que mais contribuiu para 

a promoção da inovação e do investimento eficiente em infraestruturas, contribuindo 

ainda para um compromisso de longo prazo por parte dos operadores que dele 

beneficiam. A este respeito há que relembrar que a disponibilidade de ofertas suportadas 

no lacete local do operador histórico afeta não apenas o mercado grossista de acesso em 

banda larga e retalhista de acesso à rede, mas também todos os outros mercados 

relacionados, cujas ofertas (agregadas) suportadas na OLL acabam por influenciar, 

nomeadamente a TV por subscrição e o STF. 

Conclui-se assim que, quanto à necessidade de salvaguarda da concorrência a longo 

prazo, uma vez que o Grupo PT detém uma parte significativa dos acessos ao cliente 

final, o acesso ao lacete local (em cobre e em fibra), bem como às condutas e 

infraestrutura associada, constitui uma obrigação essencial para permitir aos operadores 

alternativos concorrer com aquela entidade, nomeadamente, mas não exclusivamente, 

nas ofertas de serviços em banda larga. 

5.4.1.2. Acesso à infraestrutura de construção civil (condutas, postes e 

infraestrutura associada) 

De acordo com o considerando 20 da Recomendação da CE sobre NRA “é necessário 

fornecer aos operadores alternativos (…) produtos de acesso adequados para que 

continuem a ser competitivos num contexto de redes NGA. No caso da fibra óptica até 

casa (FTTH), tais produtos podem consistir, consoante o caso, no acesso às infra-

estruturas de engenharia civil ou (…) no acesso ao lacete de fibra desagregado (inclusive 

fibra escura)”. 

Relativamente ao acesso às condutas, o ICP-ANACOM tem continuado a intervir nesta 

importante matéria, tendo nomeadamente deliberado a 28 de Outubro de 2010 sobre 

alterações significativas à ORAC, fundamentalmente ao nível da transparência de 

                                                           
129

 Em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1012070. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1012070
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informação (e disponibilização online de informação sobre o traçado de condutas e 

respetivo nível de ocupação), da qualidade de serviço e da disponibilização das 

condições de acesso a postes e a infraestruturas de transição de acesso subterrâneo 

para aéreo130. Na sequência, a PTC publicou, em 22 de Dezembro de 2010, a Oferta de 

Referência de Acesso a Postes (ORAP)131, alterou a ORAC em conformidade com as 

deliberações desta Autoridade e incluiu, na Extranet, inicialmente para as áreas da 

Grande Lisboa e Grande Porto, informação indicativa da ocupação dos troços de 

conduta132, que permite aos OPS saber, com um certo grau de certeza, se existe espaço 

disponível para a instalação dos seus cabos. 

Esta Autoridade entende que, com os desenvolvimentos ocorridos e a ocorrer ao nível 

das NRA – tidos em conta na secção seguinte –, é imprescindível manter a obrigação de 

acesso às condutas e infraestrutura associada (na qual se suporta, em grande parte, o 

desenvolvimentos das redes de todos os operadores), uma das formas de acesso que 

mais contribuiu para a promoção da inovação e do investimento eficiente em 

infraestruturas de rede alternativas, incluindo de cabo e fibra ótica, contribuindo 

igualmente para um compromisso de longo prazo por parte dos operadores que dele 

beneficiam. 

O ICP-ANACOM entende que, na ausência de regulação do acesso a condutas, muito 

provavelmente o Grupo PT deteria uma posição totalmente dominante, i.e., 

provavelmente seria o único operador (minimamente relevante) presente no mercado 

grossista de acesso à rede e, eventualmente em mercados a jusante, tendo em conta 

que, sem uma oferta adequada de acesso à quase omnipresente infraestrutura de 

construção civil da PTC, muito dificilmente um operador alternativo poderia, com uma 

rentabilidade mínima, desenvolver a sua própria rede e aí suportar os seus serviços 

                                                           
130

 Estas alterações envolveram, entre outros aspetos, a disponibilização pela PTC (na Extranet) de 
informação indicativa sobre a ocupação de condutas nas ''áreas C'', a redução do prazo de resposta a 
pedidos de análise de viabilidade nas ''áreas NC'', a redução do prazo de agendamento de acompanhamento 
de intervenções urgentes, a criação de dois novos indicadores de qualidade de serviço (prazo relativo ao 
serviço de instalação de cabos e prazo relativo ao serviço de desobstrução de condutas) e ainda a alteração 
das condições de pagamento de compensações por incumprimento das obrigações previstas na ORAC. 
Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1057619. 
131

 Disponível em: 
http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/OfertasReferencia/ORAP/ORAP.htm. 
132

 Com base num sistema com pelo menos quatro níveis (intervalos) de ocupação (em percentagem) em 
conjunto com informação sobre a secção total, em cm, dos troços de conduta. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1057619
http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/OfertasReferencia/ORAP/ORAP.htm
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retalhistas. Isto, tendo em conta o peso determinante que essa infraestrutura assume nos 

custos de instalação de novas redes, se tiver que ser construída de raiz.    

Adicionalmente, na anterior análise de mercados, o ICP-ANACOM referiu encontrar-se a 

analisar as questões relacionadas com a evolução para NRA, no quadro de um processo 

de consulta ao mercado, que se iniciou com a publicação da consulta pública sobre a 

abordagem regulatória relativa às NRA em 2008, tendo mencionado, na conclusão desta 

consulta em 2009, a possibilidade de impor, em acréscimo à possibilidade de desagregar 

os lacetes em fibra e à obrigação de acesso a condutas (que resulta da LCE e que se 

mantém fundamental para o desenvolvimento da concorrência neste mercado), o acesso 

a fibra escura, nomeadamente nas situações em que o acesso a condutas não fosse 

possível, por razões de capacidade ou de outra ordem. 

Note-se que relativamente à fibra escura (acesso a infraestrutura de fibra não iluminada 

da PTC) per se, trata-se de infraestrutura essencialmente disponível ao nível do backhaul 

(transporte até ao ponto de acesso à rede) onde os operadores alternativos não têm 

normalmente enfrentado obstáculos intransponíveis à instalação de cabos em condutas 

através da utilização da ORAC (complementada mais recentemente pela ORAP). A 

opção pela instalação de cabos próprios em fibra ao nível das redes core e de transporte 

resultará de um menor custo do que a opção de alugar fibra escura (ou circuitos 

alugados) ao Grupo PT. Ou seja, a imposição de um acesso (regulado) “sem restrições” à 

fibra escura não seria proporcional, sendo que neste contexto é necessário ter em conta 

a existência/viabilidade do acesso às condutas e postes. Assim, o ICP-ANACOM entende 

que o acesso à fibra escura é proporcional quando não existirem condições técnicas no 

acesso a condutas, nomeadamente por falta de espaço. 

Entende-se assim que, face ao desenvolvimento das redes de transporte, e mesmo de 

acesso, em fibra dos operadores alternativos, o acesso à fibra escura do Grupo PT deve 

ser disponibilizado apenas quando não exista espaço em condutas ou postes, i.e., não 

haja caminho alternativo viável (e razoável) e exista fibra disponível nesses troços 

específicos de conduta ou poste. Sendo este um acesso alternativo (e eventualmente 

temporário) ao acesso às condutas, deve estar previsto no âmbito da ORAC e da ORAP 

ou de uma oferta específica. As condições específicas desta oferta de fibra escura, 

incluindo procedimentos, SLA e preço, devem ser disponibilizadas aos beneficiários da 
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ORAC que pretenderiam instalar a sua própria fibra133 no prazo de 2 meses a contar da 

data da publicação da decisão final relativa a esta análise de mercados.  

5.4.1.3. A evolução para as NRA e o acesso desagregado à fibra  

A informação disponível e a análise efetuada pelo ICP-ANACOM permitem concluir que 

se mantém o racional económico de que não seria economicamente viável para os novos 

operadores duplicar toda a infraestrutura de acesso local, em cobre e em fibra, do 

operador histórico, mesmo num prazo razoável. Reafirma-se assim que não é expectável 

que, até à próxima análise de mercado, haja viabilidade técnica e económica para a 

instalação e disseminação alargada de recursos concorrentes à infraestrutura de acesso 

detida pelo Grupo PT, impossibilitando-se assim o pleno desenvolvimento da 

concorrência nos mercados a jusante suportada no desenvolvimento de infraestruturas 

alternativas. 

Isto sem prejuízo para certos investimentos em infraestrutura própria, nomeadamente em 

NRA, por parte de operadores alternativos, quer dos atuais beneficiários da OLL quer dos 

operadores de cabo. Contudo, no curto a médio prazo, os planos de investimento destes 

operadores alternativos, nomeadamente em NRA baseadas em fibra, estarão 

expectavelmente limitados a determinadas áreas geográficas, por razões técnico-

económicas (e.g. densidade de potenciais clientes e acesso a financiamento), não se 

prevendo que venham a ter uma abrangência tão extensa como a da rede de fibra ótica 

do Grupo PT. 

Este aspeto ganha especial relevância no contexto atual de rápido desenvolvimento da 

rede de fibra do Grupo PT a nível nacional. Releve-se que esta entidade não 

disponibilizou voluntariamente até à data, nem se perspetiva que o faça a curto prazo, o 

acesso à sua rede de fibra, que se encontra em franca expansão134.  

Entretanto, como acima referido, a CE recomenda que “se no mercado 4 se constatar a 

existência de poder de mercado significativo (PMS), deve ser aplicado um conjunto 

                                                           
133

 Não faz sentido disponibilizar esta oferta alternativa a operadores que não pretendam instalar fibra própria, 
por exemplo, um operador de cabo que pretenda utilizar determinada conduta para instalar cabos coaxiais. 
Na ausência de espaço nessa conduta, o operador de cabo não estará interessado em interligar 2 cabos 
coaxiais (nas “pontas” do troço). 
134

 De acordo com o próprio Grupo PT, a sua rede de fibra cobrirá um total de 1.600.000 casas (casas 
passadas) até ao fim de 2011. 
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adequado de remédios”135 e define detalhadamente as obrigações a impor à entidade 

com PMS no mercado grossista de acesso à rede (Mercado 4). Para a CE136, “é 

necessário fornecer aos operadores alternativos, alguns dos quais já instalaram as suas 

próprias redes de ligação ao lacete de cobre desagregado do operador com PMS, 

produtos de acesso adequados para que continuem a ser competitivos num contexto de 

redes NGA. No caso da fibra óptica até casa (FTTH), tais produtos podem consistir, 

consoante o caso, no acesso às infra-estruturas de engenharia civil ou ao segmento 

terminal, no acesso ao lacete de fibra desagregado (inclusive fibra escura) ou no acesso 

grossista em banda larga”. 

Nos capítulos anteriores do presente documento, foi definido e analisado este mercado 

de acesso, que compreende todos os acessos físicos à infraestrutura de rede em local 

fixo, independentemente da tecnologia empregue, cobre ou fibra (ou cabo), tendo o 

Grupo PT sido designado como detentor de PMS nesse mercado nacional. 

Nesse contexto, e de acordo com o quadro em vigor, incluindo a supra referida 

Recomendação da CE sobre NRA – “as ARN devem tornar obrigatória a oferta de acesso 

desagregado ao lacete de fibra, independentemente da arquitectura da rede e da 

tecnologia utilizada pelo operador com PMS”137 –, a obrigação de “acesso e utilização de 

recursos de rede específicos”, já imposta anteriormente aos acessos em cobre, estende-

se agora naturalmente aos lacetes locais em fibra do Grupo PT, já que o mercado 

grossista de acesso à rede assim foi definido e analisado, incluindo todos os acessos em 

cobre ou fibra (ou cabo). 

O ICP-ANACOM, reconhecendo a liberdade dos operadores em desenvolverem 

autonomamente as suas redes, utilizando as tecnologias que consideram mais eficientes, 

constata que a rede de fibra (FTTH) implementada pelo Grupo PT a nível nacional 

apresenta uma arquitetura “ponto-a-multiponto” e utiliza tecnologias GPON, o que, 

atualmente, apresenta elevados constrangimentos à implementação técnica e 

economicamente viável de uma solução de desagregação do lacete em fibra ao nível do 

ODF138, i.e. à semelhança da desagregação do lacete de cobre ao nível do MDF. 

                                                           
135

 Cf. considerando (11) da Recomendação da CE sobre NRA. 
136

 Cf. considerando (20) da Recomendação da CE sobre NRA. 
137

 Ver considerando (23). 
138

  O repartidor de fibra, equivalente, nas redes de fibra, ao MDF (nas redes de cobre). 
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Com efeito, a desagregação de redes do tipo PON – topologia ponto-multiponto em 

“árvore”, com a “ramificação” feita a partir de equipamentos passivos, splitters139 – não 

pode ser feita ao nível do ODF140 mas sim do último splitter, que nas zonas urbanas 

densas pode estar no próprio prédio, i.e., junto dos clientes finais. Esta possibilidade 

requer contudo, atualmente, a duplicação de infraestrutura de suporte (desde o 

ODF/central local) até esse último splitter141.  

Ou seja, não é possível atualmente realizar, com viabilidade técnica e económica, a 

desagregação do lacete ótico (em GPON) como no caso do lacete em cobre, esta 

realizada numa central local que pode agregar vários milhares de lacetes num único MDF 

numa dada central local, o que compararia com a desagregação de um máximo de 32 

lacetes de fibra ligados ao último splitter (localizado, por exemplo, na cave de um prédio). 

Ainda que a CE entenda que “as obrigações impostas (…) têm como fundamento a 

natureza do problema identificado, não tendo em conta a tecnologia nem a arquitectura 

utilizada pelo operador com PMS”, também reconhece que “as ARN devem poder 

adoptar medidas, para vigorarem num período transitório, que tornem obrigatória a oferta 

de produtos de acesso alternativos que ofereçam os equivalentes mais próximos, 

capazes de substituir a desagregação física, desde que sejam acompanhados das 

salvaguardas mais adequadas para garantir a equivalência de acesso e uma 

concorrência efectiva”142. 

Neste contexto, e numa perspetiva temporária143, até que exista uma solução técnica e 

economicamente viável que permita resolver ou mitigar os constrangimentos de não ser 

possível numa PON desagregar fisicamente os lacetes óticos ao nível da central local (ao 

nível do ODF), uma solução a adotar será o acesso à fibra através de uma oferta de 

acesso virtual144 com as características identificadas na secção 3.1145, que permita a um 

                                                           
139

 Ligando uma fibra na entrada a várias fibras na saída (2 a 64, atualmente). 
140

 A desagregação física não pode ser feita ao nível do ODF, pois numa PON uma única fibra liga o splittter 
ao ODF e essa mesma fibra suporta todos os comprimentos de onda/sinais dos clientes finais diretamente 
ligados a essa PON. Constitui assim um acesso partilhado ao nível do ODF, não sendo desagregável 
fisicamente (ao invés do lacete local em cobre ou fibra em tipologias ponto-a-ponto).  
141

 Que permite ligar, normalmente, apenas 32 clientes (1:32). 
142

 Cf. considerando (21) da Recomendação da CE sobre NRA. 
143

 Até que uma solução, por exemplo, de WDM-PON de baixo custo esteja disponível no mercado, dado que 
a Recomendação da CE sobre NRA refere (considerando 21) que “as ARN devem (…) tornar obrigatória a 
desagregação física logo que seja técnica e comercialmente possível”. 
144

 Nomeadamente, uma oferta do tipo “bitstream avançada”, quando comparada, especialmente, com a atual 
oferta bitstream sobre cobre (como a oferta Rede ADSL PT). 
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operador obter um acesso ao cliente final em termos similares ao obtido com uma 

desagregação física do lacete, i.e., um acesso controlado e transparente – possibilitando, 

nomeadamente, a oferta de serviços de TV, de banda larga e de voz, i.e., de serviços 

triple-play, com garantia de débito e flexibilidade ao nível da qualidade de serviço. Neste 

contexto, para além do acesso ao nível 2 OSI (com acesso a múltiplas Ethernet VLAN’s), 

devem ser disponibilizadas funcionalidades como o multicast146 ou outras que os 

operadores beneficiários requeiram para suportar a sua oferta triple-play independente 

(da oferta retalhista do fornecedor).   

Nesta oferta deve estar previsto o acesso (agregado) ao nível da “central local”, 

nomeadamente ao nível do OLT. 

O prazo para a atualização da ORALL, no caso da inclusão da desagregação dos lacetes 

em fibra – conforme prevê a Recomendação da CE sobre NRA (§24) –, ou para a 

publicação de uma oferta de referência de acesso a fibra autónoma, não deve ser 

excessivamente longo, mas tendo em conta a complexidade acrescida de uma oferta de 

acesso virtual à fibra, o ICP-ANACOM entende que esta nova oferta, ou a atualização da 

ORALL, deve ser publicada num prazo máximo de 3 meses após a decisão final relativa à 

presente análise147.  

Assim, até 3 meses após a decisão final, a PTC deve publicar uma oferta grossista de 

referência de acesso à fibra (inicialmente, e temporariamente, uma oferta de acesso 

virtual), remetendo ao ICP-ANACOM, simultaneamente com essa publicação, a 

                                                                                                                                              

 

145
 Isto é, uma oferta cujo acesso: 

- seja disponibilizado próximo do utilizador final, maximizando a utilização de rede própria dos 
operadores (ao nível do CMTS); 

- permita que os beneficiários do acesso possam alterar e controlar minimamente as funções, 
características e qualidade de serviço da oferta de acesso (nomeadamente ao nível Ethernet); 

- não esteja restringido a um conjunto particular e limitado de débitos; e 

- não tenha contenção (descontando a contenção implícita pela partilha no próprio cabo coaxial). 
146

 A tecnologia multicast permite otimizar a utilização de meios de comunicação quando se pretende 
transmitir informação para múltiplos utilizadores (e.g., sinal de TV). 
147

 Na definição deste prazo, aparentemente curto, teve-se em conta a experiência obtida (também pelo ICP-
ANACOM) ao nível da definição de uma oferta de acesso bitstream sobre fibra (GPON) no contexto dos 
supra referidos concursos públicos para a instalação, gestão, exploração e manutenção de NRA em zonas 
rurais. Com efeito, neste âmbito, foram propostas ofertas de acesso (a GPON) do tipo bitstream avançado, 
muito similares à oferta de acesso à fibra aqui determinada. 
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fundamentação para as suas diversas componentes, nomeadamente preços148, SLA e 

procedimentos de encomenda e reparação de avarias, tendo em conta, em especial, os 

princípios da não discriminação e da orientação dos preços para os custos – a este 

respeito, a CE determina que “O preço do acesso ao lacete de fibra desagregado deve 

ser orientado para os custos” (§25) – ver também secção 5.4.4 em baixo. 

5.4.1.4. Acesso na presença de várias infraestruturas alternativas 

Como referido, a Recomendação da CE sobre NRA prevê que “em circunstâncias 

excepcionais, as ARN poderão abster-se de impor o acesso desagregado ao lacete de 

fibra em zonas geográficas onde é provável que a presença de várias infra-estruturas 

alternativas, como as redes FTTH e/ou o cabo, em combinação com ofertas competitivas 

de acesso baseadas na desagregação, conduza a uma concorrência efectiva a 

jusante”149. 

Nos Capítulos 2 e 3 definiram-se e analisaram-se os mercados de acesso retalhista e 

grossista à rede, tendo-se concluído serem mercados nacionais e não concorrenciais. 

Contudo, neste contexto é necessário analisar em detalhe o efeito da “presença de várias 

infra-estruturas alternativas, como as redes FTTH e/ou o cabo, em combinação com 

ofertas competitivas de acesso baseadas na desagregação” em cobre que, segundo a 

CE, pode justificar a não imposição de acesso à fibra150.  

Verifica-se que existem onze concelhos, pertencentes às áreas metropolitanas de Lisboa 

e Porto, onde os operadores alternativos, recorrendo nomeadamente à oferta regulada de 

acesso a condutas, instalaram fibra na rede de acesso com uma cobertura apreciável dos 

alojamentos (e ou que se espera que venha a crescer rapidamente a curto e médio 

prazo), conforme se pode observar na tabela seguinte: 

                                                           
148

 Releve-se que a Recomendação sobre NRA determina que “as ARN devem também avaliar os regimes de 
preços propostos pelo operador com PMS para diversificar o risco do investimento. As ARN apenas devem 
aprovar esses regimes se considerarem que o operador com PMS forneceu todas as informações pertinentes 
sobre o investimento e unicamente se esses regimes não tiverem um efeito discriminatório ou de exclusão”. 
149

 Cf. considerando (20) e §22: “Em conformidade com os princípios enunciados na Directiva 2002/19/CE5, 
se o operador com PMS instalar uma rede FTTH, as ARN devem, em princípio, tornar obrigatória a oferta de 
acesso desagregado ao lacete de fibra. Qualquer excepção apenas poderá ser justificada em zonas 
geográficas em que a presença de várias infraestruturas alternativas, como redes FTTH e/ou de cabo, em 
combinação com ofertas de acesso competitivas, pode resultar numa concorrência efectiva a jusante”. 
150

 Recomendação da CE sobre NGA, considerando (20). 
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Tabela 4 – Concelhos com fibra instalada pelos operadores alternativos com mais de 15 por cento de 
cobertura dos alojamentos familiares clássicos desses concelhos, 3.º trimestre de 2011 

[IIC] 

Concelho Cobertura dos OPS Cobertura do Grupo PT 

Lisboa   

Sintra   

Odivelas   

Almada   

Oeiras   

Matosinhos   

Porto   

Cascais   

Maia   

Seixal   

Vila Nova de Gaia   

TOTAL 36% 63% 

Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados dos operadores. 

[FIC] 

No conjunto dos vários concelhos do território nacional, os onze referidos tem duas 

características que os diferenciam da generalidade dos restantes concelhos – o número 

de famílias é muito elevado (mais de 50 mil famílias) tal como é muito elevada a sua 

densidade populacional (mais de 1,100 habitantes por km2). 

O nível de cobertura por parte dos OPS varia entre 15 por cento e 53 por cento, sendo já 

globalmente, para o conjunto destes concelhos, superior a 35 por cento. Os mapas de 

cobertura destes concelhos, quer por parte da PTC, quer por parte da Optimus e da 

Vodafone, encontram-se no Anexo VIII. 

No entanto, o mercado não é estático, devendo ser analisado numa perpectiva 

dinâmica151. De facto, segundo as Linhas de Orientação (§20), ao “efectuar a sua análise 

do mercado, nos termos do artigo 16.º da directiva-quadro, as ARN procederão a uma 

avaliação prospectiva e estrutural do mercado relevante, com base nas condições de 

                                                           
151

 Segundo as Linhas de Orientação (§35), “para efectuar uma análise prospectiva do mercado é preferível 
optar por uma abordagem dinâmica em vez de uma abordagem estática.”. 
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mercado existentes”. Por outro lado, e de acordo com a Recomendação da CE sobre 

mercados relevantes, se as características do mercado conduzirem a uma concorrência 

efetiva num horizonte temporal pertinente, sem necessidade de intervenção regulamentar 

ex ante, então o mercado não deve ser sujeito a essa regulação. Assim, com base nas 

condições de mercado existentes, procede-se a uma avaliação dos vários concelhos do 

território nacional, com o objetivo de determinar em que concelhos a instalação de fibra é 

economicamente viável resultando num mercado prospectivamente concorrencial, tendo 

em conta o desenvolvimento (razoavelmente) previsível num dado período de tempo. De 

acordo com as Linhas de Orientação (§20) o “período efectivo utilizado deverá reflectir as 

características específicas do mercado e a data prevista para a revisão seguinte do 

mercado relevante pela ARN. Na sua análise, as ARN devem tomar em consideração 

dados anteriores, caso esses dados sejam relevantes para a evolução nesse mercado 

num futuro previsível”. 

Neste contexto, procedeu-se a uma análise de sensibilidade nos concelhos em que 

poderá existir replicabilidade das redes de fibra, com base em técnicas estatísticas 

análogas às utilizadas nas análises de clusters152.  

As variáveis explicativas utilizadas relacionam-se com as dimensões de análise de 

viabilidade de investimentos deste tipo e são as habitualmente aceites: (a) custos de 

investimento; (b) potencial de penetração de serviços; e (c) dimensão do mercado. Para 

cada uma destas dimensões foram identificadas as seguintes variáveis: 

(a) Custos: densidade populacional e índice de urbanização, as variáveis mais 

frequentemente associadas a este tipo de custos; 

(b) Penetração: rendimento mensal per capita e centrais nas “áreas C” do Mercado 5, 

como indicador do nível de concorrência no mercado; 

                                                           
152

 Para o efeito, utilizou-se a medida do Coseno para obter a semelhança ou proximidade entre quaisquer 
concelhos, considerando determinadas variáveis explicativas. A medida de semelhança de Coseno mede a 
proximidade entre dois sujeitos, i e j, (neste caso, tratando-se dos concelhos do território nacional) para p-
variáveis explicativas, pelo menos intervalares, sendo a fórmula de cálculo dada por (Anderberg, 1973): 

            
       

 
   

     
     

  
   

 
   

 

Foram estandardizadas as variáveis explicativas antes do cálculo da semelhança de Coseno, para evitar que 
a escala de algumas variáveis explicativas interfira nos resultados. 
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(c) Dimensão: número de famílias, quota de mercado da PTC e da Optimus e 

Vodafone no mercado retalhista de acesso em banda larga. 

Depois de obtida a matriz de semelhanças de Coseno entre os 308 concelhos de 

Portugal, notou-se que, por exemplo, oito dos dez concelhos com maior índice de 

proximidade relativamente ao concelho de Lisboa pertenciam à lista dos onze concelhos 

iniciais, tendo-se o mesmo verificado para o concelho do Porto, o que confirma a escolha 

das variáveis explicativas no cálculo do índice de semelhanças, para aferir a semelhança, 

ao nível do investimento em FTTH, dos prestadores alternativos. 

Posteriormente, com base nos resultados deste teste, calculou-se um índice de 

semelhança média entre os onze concelhos iniciais (0,923, numa escala entre zero e um) 

– identificados na Tabela 4 –, para depois selecionar todos os outros concelhos que 

tivessem um grau de semelhança maior ou igual a esse limiar, com algum daqueles onze 

concelhos. 

Em acréscimo, e porque a escala é um fator determinante do investimento em redes de 

fibra, introduziu-se a restrição de apenas considerar concelhos com mais de 50 mil 

famílias, a dimensão mais pequena de entre os onze concelhos onde os operadores 

alternativos já investiram em fibra (com uma cobertura superior a 15 por cento). 

Deste modo, aos onze concelhos de (mais) elevado desenvolvimento socioeconómico – 

no Anexo IV apresenta-se uma listagem dos principais indicadores socioeconómicos e 

demográficos por concelho – identificados na Tabela 4, acrescentam-se os seguintes 

seis concelhos que, em termos dinâmicos, configuram a existência de condições de 

replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte dos operadores alternativos em redes de 

fibra: 
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Tabela 5 – Concelhos que, em termos dinâmicos e prospetivos, justificam, a curto e médio prazo, o 
investimento por parte dos operadores alternativos em redes de fibra  

[IIC] 

Concelho Cobertura do Grupo PT Cobertura dos OPS 

Gondomar   

Vila Franca de Xira   

Loures   

Coimbra   

Braga   

Amadora   

TOTAL 49% 1% 

Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados dos operadores. 

[FIC] 

A cobertura de fibra pela PTC em alguns destes seis concelhos é, inclusivamente, 

superior à cobertura de fibra pela PTC em alguns dos onze concelhos identificados na 

Tabela 4, o que confirma o entendimento de que as características (socioeconómicas e 

de mercado) destes concelhos configuram a existência de condições de replicabilidade, a 

curto e médio prazo, por parte dos operadores alternativos em redes de fibra. 

Deste modo, os concelhos com fibra instalada pelos operadores alternativos (com mais 

de 15 por cento de cobertura dos alojamentos familiares clássicos desses concelhos) 

e/ou onde as características dos concelhos configuram a existência de condições de 

replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte dos operadores alternativos em redes de 

fibra, são os seguintes: 
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Tabela 6 – Concelhos com fibra instalada pelos operadores alternativos (com mais de 15 por cento de 
cobertura dos alojamentos familiares clássicos desses concelhos) ou onde as características dos 
concelhos configuram a existência de condições de replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte 
dos operadores alternativos em redes de fibra   

Concelho 

Lisboa 

Sintra 

Odivelas 

Almada 

Oeiras 

Matosinhos 

Porto 

Cascais 

Maia 

Seixal 

Vila Nova de Gaia 

Gondomar 

Vila Franca de Xira 

Loures 

Coimbra 

Braga 

Amadora 

Para maior facilidade de visualização da localização destes concelhos, representam-se 

os mesmos na figura seguinte: 
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Figura 9 – Localização dos concelhos identificados na Tabela 6 

 

Nestes concelhos encontram-se 83,6 por cento dos acessos em fibra instalados pela PTC 

(no 3.º trimestre de 2011). 

Adicionalmente, além de estarem (em parte) cobertos por fibra ótica, estes concelhos 

estão praticamente cobertos por uma ou mais redes de cabo (com DOCSIS 3.0) e são 

cobertos também por várias áreas de central com MDF com operadores coinstalados 

para efeitos do acesso desagregado de lacetes de cobre (e que fazem parte também da 

lista de centrais locais nas “áreas C” – ver Capítulos 6 e 7).  
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Por outro lado, verifica-se que nas centrais locais com cobertura de cabo nos concelhos 

identificados na Tabela 6, o número de acessos físicos ativos, tanto da PTC como dos 

operadores de cabo, decresceu entre 2008 e 2010, tendo-se reduzido na PTC num valor 

absoluto superior ao dos operadores de cabo, pese embora a PTC detenha ainda um 

maior número de acessos do que o conjunto dos restantes operadores. Esta redução 

pode ser explicada, em parte, pela existência de utilizadores que, em 2007, usufruíam 

dos dois tipos de acesso, por exemplo, STF (e ou banda larga) com a PTC e TV (e ou 

banda larga) com um operador de cabo, e atualmente com a oferta de pacotes de 

serviços (e.g. de STF pelos operadores de cabo e de TV pela PTC) passaram a ter 

apenas um acesso. Nas restantes áreas com cobertura de cabo observa-se um 

crescimento significativo dos acessos da PTC (e um decréscimo residual dos operadores 

de cabo). 

Conclusões semelhantes podem também ser retiradas em relação ao mercado retalhista 

de acesso em banda larga, sendo que nos concelhos identificados na Tabela 6 a PTC 

angariou menos acessos em banda larga que o conjunto dos operadores de cabo, 

situação contrária à que se verificou nas restantes áreas com cobertura de cabo, onde a 

PTC angariou mais acessos em banda larga que o conjunto dos operadores de cabo. 

Ou seja, nestes dezassete concelhos, apesar de ter uma quota de mercado nos acessos 

físicos superior à dos concorrentes (e superior a 50 por cento), o desempenho da PTC 

em termos de adições líquidas, quer ao nível dos acessos físicos, quer ao nível dos 

acessos em banda larga, é claramente inferior ao dos concorrentes e claramente inferior 

ao seu próprio desempenho nos restantes concelhos, o que justifica uma distinção ao 

nível das obrigações relativas à fibra.  

A respeito da competitividade das ofertas suportadas em cobre, reconhece-se que a 

utilização da OLL tem vindo recentemente a decrescer (especialmente por parte da 

Optimus153), mas esta oferta regulada é ainda relevante para o mercado (nomeadamente 

para o acesso retalhista em banda larga), sendo que a Vodafone (o outro principal 

beneficiário da ORALL) ainda continuava, em finais de 2010, a investir nesta oferta e a 

                                                           
153

 Sendo que parte dos acessos desagregados anteriormente por este operador são desligados por via da 
migração dos clientes para a sua própria rede FTTH.  
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aumentar o número de lacetes desagregados154. Aliás, o próprio Grupo PT continua a 

oferecer serviços suportados em cobre, tendo inclusivamente aumentado o número de 

acessos em cobre que suportam o serviço MEO – ver a este respeito o Capítulo 6. 

Deste modo, nestes dezassete concelhos não existem, atualmente e/ou prospetivamente, 

elevadas barreiras à entrada e à expansão (principalmente a nível retalhista), não sendo 

proporcional, nem necessária, a imposição de uma obrigação grossista de acesso 

desagregado à fibra nestes mesmos concelhos. Acresce que sem esta (nova) obrigação, 

a quota de mercado do Grupo PT no mercado retalhista de acesso em banda larga (um 

dos mercados onde as implicações deste mercado grossista mais se fazem sentir), na 

maior parte dos referidos concelhos155, é inferior a 40 por cento, existindo nesses 

concelhos pelo menos um operador com quota de mercado superior à do Grupo PT no 

mercado retalhista de acesso em banda larga.  

                                                           
154

 De acordo com o sitio da Vodafone, em Outubro de 2011 ainda continuava a aceitar clientes para acessos 
desagregados (oferta triple-play apenas), sendo que a Optimus já não comercializa qualquer oferta sobre a 

OLL. 
155

 Existem três exceções. 
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Tabela 7 – Quota de mercado do Grupo PT no mercado retalhista de acesso em banda larga 
(independentemente do suporte) nos concelhos identificados na Tabela 6 

[IIC] 

Concelho Quota de mercado do Grupo PT 

Lisboa  

Sintra  

Odivelas  

Almada  

Oeiras  

Matosinhos  

Porto  

Cascais  

Maia  

Seixal  

Vila Nova de Gaia  

Gondomar  

Vila Franca de Xira  

Loures  

Coimbra  

Braga  

Amadora  

TOTAL 34% 

[FIC] 

Naturalmente, a quota de mercado do Grupo PT no Mercado 4 em cada um destes 

concelhos, é superior à identificada na tabela supra, conforme se apresenta na Tabela 8.   
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Tabela 8 – Quota de mercado do Grupo PT no Mercado 4 (em termos de acessos ativos) nos 
concelhos identificados na Tabela 6 

[IIC] 

Concelho Quota de mercado do Grupo PT 

Lisboa  

Sintra  

Odivelas  

Almada  

Oeiras  

Matosinhos  

Porto  

Cascais  

Maia  

Seixal  

Vila Nova de Gaia  

Gondomar  

Vila Franca de Xira  

Loures  

Coimbra  

Braga  

Amadora  

TOTAL 59% 

[FIC] 

Nestes concelhos, ainda que existam algumas áreas (em alguns dos casos, atualmente a 

totalidade do concelho) onde não há cobertura de fibra por parte dos OPS (e/ou também 

por parte do Grupo PT), existe cobertura muito significativa de cabo (DOCSIS 3.0) e de 

centrais com OPS coinstalados. Além disso, dadas as características socioeconómicas e 

demográficas destes concelhos, é expectável que os OPS estendam rápida e 

progressivamente a cobertura das suas redes de fibra. A não imposição de acesso à fibra 

estritamente restrita às áreas onde os OPS já instalaram fibra (e não a todo o concelho 

ou a concelhos cujas características configuram a existência de condições de 

replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte dos operadores alternativos em fibra), 

além de não ser uma medida prospetiva – na medida em que não teria em conta a 
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evolução natural para uma cobertura mais abrangente dos concelhos em apreço, que 

constituem das zonas de maior densidade populacional e desenvolvimento 

socioeconómico –, poderia constituir um desincentivo ao investimento em infraestrutura 

por parte destes mesmos operadores alternativos.  

Assim, e tendo em conta que se “deve considerar devidamente a variedade de condições 

existentes no que se refere à concorrência e aos consumidores, nas diferentes áreas 

geográficas nacionais” (art.º 5, n.º 5, alínea e) da LCE), o ICP-ANACOM entende que a 

obrigatoriedade de disponibilização de uma oferta de acesso à fibra por parte do Grupo 

PT não se aplica, obrigatoriamente – sendo que o Grupo PT, querendo, também a pode 

aí disponibilizar –, nos concelhos onde existe infraestrutura de cabo (DOCSIS 3.0) e 

infraestruturas de fibra (FTTH) alternativas, no caso dos dois principais OPS que se 

encontram a instalar fibra – a Optimus e a Vodafone – com uma cobertura conjunta (de 

fibra) superior a 15 por cento dos alojamentos familiares clássicos156 acrescidos dos 

concelhos onde as suas características configuram a existência de condições de 

replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte dos operadores alternativos em fibra. Os 

concelhos em causa estão identificados na Tabela 6 e também no Anexo III. 

Estes dezassete concelhos apresentam (prospetivamente) condições de concorrência, 

principalmente no mercado de banda larga, distintas das dos restantes concelhos, 

mesmo da de outros concelhos com cobertura de cabo – uma característica distintiva na 

maioria destes concelhos é que existe fibra de operadores alternativos, com uma 

cobertura superior a 15 por cento. Conclui-se ainda que os utilizadores na maioria destes 

concelhos dispõem de ofertas de melhor preço do que os utilizadores de outros 

concelhos, inclusivamente de outros concelhos com cobertura de cabo.  

Na Tabela 9 apresentam-se os preços mínimos de uma oferta triple-play dos vários 

operadores, concluindo-se que as ofertas dos operadores alternativos suportadas em 

fibra são as que apresentam simultaneamente preço mais baixo e velocidade mais 

elevada, sendo o preço das ofertas disponíveis noutros concelhos entre 6 por cento e 20 

por cento superiores. 

                                                           
156

 Releve-se a este respeito, o recente acordo de partilha de rede entre estes dois operadores, o que, na 
prática, disponibiliza a cada um deles praticamente o dobro de cobertura e potenciais acessos a ligar. 
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Tabela 9 – Ofertas triple play de preço mais baixo de cada operador
157

 

Operador TV 

(Canais) 

Net 

(Débito) 

(Mbps) 

Voz 

(Cham. 

ilim.) 

Condições
(1)

 
Preço 

médio
(2)

 
(Euros)  

Mens. (Euros) Box (mensal em euros) 

Vodafone 70 50  41,99 

(1.ª mensalidade gratuita; 

36,99 nos 1.º
s
 12 meses) 

5,13 

(gratuita nos 1.º
s
 12 meses) 

40,50 

Optimus 70 30  41,99 

(19,99 até 31/12) 

3,60 

(gratuita nos 1.º
s
 12 meses) 

41,04 

PTC 80 12
(3)

  42,59 5,50 48,09 

ZON 93 12  42,59  5,50 48,09 

Cabovisão 70 10  41,99  

(18,99 até 31/12) 

3,50 42.62 

(1) Existem outras ofertas, não contempladas ou sem impacto na análise. Por exemplo (a) todos os operadores têm 

promoções em que a instalação e ativação do serviço são gratuitas, (b) com exceção da Cabovisão, todas as 

ofertas incluem 100 MB de banda larga móvel gratuitos por mês, (c) com exceção da Cabovisão, são oferecidos 35 

euros de aluguer no videoclube (no caso da ZON mediante pagamento por débito direto), sendo, no caso da 

Optimus, oferecidos o aluguer de 2 filmes por mês durante 4 meses; (d) a Optimus oferece um desconto de 5 por 

cento no preço mediante pagamento por débito direto; (e) a Cabovisão inclui 5 euros em chamadas para as redes 

móveis nacionais e a ZON 60 euros por ano em saldo ZON Mobile; (f) a PTC oferece 3 meses gratuitos de music 

box e meo jogos. 

(2) Considerando 24 meses que é o tempo mínimo de permanência em todas as ofertas e assumindo a adesão a 1 de 

Outubro de 2011. 

(3) 30 Mbps até Dezembro de 2011. 

Uma vez que as ofertas apresentadas na tabela anterior apresentam algumas diferenças 

significativas, nomeadamente no que se refere às velocidades de acesso à Internet, 

apresentam-se ofertas mais comparáveis na Tabela 10, concluindo-se que o preço das 

ofertas nos concelhos onde não estão presentes as ofertas de fibra dos operadores 

alternativos é, pelo menos, 23 por cento superior aos das ofertas nos concelhos onde 

aqueles operadores estão presentes (e, obviamente, onde tenham cobertura). 

                                                           
157

 Preços recolhidos em Outubro de 2011 nos sítios dos operadores. 
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Tabela 10 – Ofertas triple play de preço mais baixo de cada operador com débito igual ou superior a 
24 Mbps

158
 

Operador TV 

(Canais) 

Net 

(Débito) 

(Mbps) 

Voz 

(Cham. 

ilim.) 

Condições
(1)

 
Preço 

médio
(2)

 
(Euros)  

Mens. (Euros) Box (mensal em euros) 

Vodafone 70 50  41,99 

(1.ª mensalidade gratuita; 

36,99 nos 1.º
s
 12 meses) 

5,13 

(gratuita nos 1.º
s
 12 meses) 

40,50 

Optimus 70 30  41,99 

(19,99 até 31/12) 

3,60 

(gratuita nos 1.º
s
 12 meses) 

41,04 

PTC 80 24
(3)

  47,99 

(19,99 até 31/12) 

5,50 49,99 

ZON 93 30
(4)

  54,49 

(26,99 até 30/11) 

5,50 57,70 

Cabovisão 70 30  49,99  

(18,99 até 31/12) 

3,50 49,61 

(1) Existem outras ofertas, não contempladas ou sem impacto na análise. Por exemplo (a) todos os operadores têm 

promoções em que a instalação e ativação do serviço são gratuitas, (b) com exceção da Cabovisão, todas as 

ofertas incluem 100 MB de banda larga móvel gratuitos por mês, (c) com exceção da Cabovisão, são normalmente 

oferecidos 35 euros de aluguer no videoclube, durante 3 meses, mediante pagamento por débito direto e adesão à 

fatura eletrónica, sendo, no caso da Optimus, oferecidos o aluguer de 2 filmes por mês durante 4 meses; (d) a 

Optimus oferece um desconto de 5 por cento no preço mediante pagamento por débito direto; (e) a Cabovisão 

inclui 5 euros em chamadas para as redes móveis nacionais e a ZON 60 euros por ano em saldo ZON Mobile; (f) a 

PTC oferece 3 meses gratuitos de music box e meo jogos; (g) a ZON inclui 2 serviços adicionais no valor de 5 

euros. 

(2) Considerando 24 meses que é o tempo mínimo de permanência em todas as ofertas e assumindo a adesão a 1 de 

Outubro de 2011. 

(3) 30 Mbps até 31 de Dezembro de 2011. 

(4) 60 Mbps até 30 de Novembro de 2011. 

Finalmente, importa notar que alguns destes concelhos incluem algumas “áreas NC” da 

anterior análise de mercados – âmbito do mercado de acesso em banda larga – e onde o 

Grupo PT não está, atualmente, obrigado a disponibilizar, na Extranet, informação 

“online” sobre ocupação de condutas (Tabela 11). No entanto, ainda assim, verifica-se 

que apenas 7 por cento dos acessos de cobre da PTC não estão ligados, naqueles 

concelhos, a “áreas C”. 

                                                           
158

 Preços recolhidos em Outubro de 2011 nos sítios dos operadores. 
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Tabela 11 – Percentagem de acessos de cobre da PTC em “áreas C” nos concelhos identificados na 
Tabela 6 

Concelho 
Percentagem de acessos de 

cobre da PTC em “áreas C” 

Lisboa 100% 

Sintra 93% 

Odivelas 100% 

Almada 100% 

Oeiras 99% 

Matosinhos 96% 

Porto 100% 

Cascais 98% 

Maia 86% 

Seixal 100% 

Vila Nova de Gaia 90% 

Gondomar 88% 

Vila Franca de Xira 88% 

Loures 91% 

Coimbra 63% 

Braga 36% 

Amadora 100% 

TOTAL 93% 

Atendendo a este facto, e tendo em conta que aquela informação é essencial para, 

nestes concelhos onde não é imposto o acesso a fibra, os operadores poderem mais 

facilmente instalar os seus cabos de fibra nas condutas da PTC, o Grupo PT fica 

obrigado a, no prazo de 3 meses a contar da notificação da decisão final relativa à 

presente análise de mercados, disponibilizar na totalidade destes concelhos a informação 

prevista no ponto D5 da deliberação do ICP-ANACOM de 28 de Outubro de 2010, sobre 

as alterações à ORAC159. 

                                                           
159

 Aplica-se também, naturalmente, o ponto D4 – em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1057619.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1057619
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5.4.1.5. O acesso ao segmento terminal  

De acordo com a Recomendação da CE sobre NRA160, deve ser imposto o acesso ao 

segmento terminal em fibra, incluindo a cablagem no interior dos edifícios, ao operador 

com PMS que instala FTTH. 

Entretanto, o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio161, veio prever a obrigatoriedade da 

instalação de fibra ótica no âmbito das ITED (a qual acresce à obrigatoriedade de 

instalação de cobre e de cabo coaxial que já hoje vigora), promovendo a instalação de 

fibra ótica nos edifícios e evitando a monopolização das infraestruturas ITED pelo 

primeiro operador. 

A 2.ª edição do Manual ITED define (e agrega162) as regras técnicas de aplicação 

obrigatória e as recomendações (numa lógica de aproximação à Normalização Europeia) 

para as instalações de sistemas de telecomunicações em edifícios, incluindo 

infraestruturas adaptadas às NRA. 

É agora obrigatório, quer em edifícios novos, quer em alterações estruturais a efetuar nos 

edifícios já construídos, garantir o suporte de cablagem em fibra de vários operadores e 

respetiva ligação à infraestrutura de telecomunicações (existente), devendo o primeiro 

operador a aceder ao edifício para instalar esse tipo de infraestruturas assegurar, 

nomeadamente, a instalação da coluna montante e de pontos de ligação de cliente que 

permitam a cada operador efetuar a ligação a cada fração por meios próprios e, 

principalmente, a partilha da infraestrutura instalada por outros operadores que 

pretendam oferecer serviços de comunicações eletrónicas baseados em fibra (devendo 

este ponto de partilha ser localizado no interior do edifício, dentro ou junto do repartidor 

geral do edifício). 

Segundo o manual ITED, o repartidor geral de fibra (a partilhar) deve ser dimensionado 

em função do número de frações que constituem o edifício, considerando-se como 

mínimo duas fibras por fração. 

Neste contexto de partilha de infraestrutura de fibra ao nível do segmento terminal (no 

edifício), o ICP-ANACOM considera que não existirão restrições no acesso por parte dos 

                                                           
160

 Cf. §18 e §19. 
161

 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=952960. 
162

 Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=995841. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=952960
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=995841
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operadores alternativos a essa infraestrutura, estando minimizadas as ditas barreiras 

verticais no acesso ao utilizador final. 

5.4.1.6. Conclusão 

Face ao disposto supra, o ICP-ANACOM considera que as obrigações de acesso 

previstas na anterior análise devem ser mantidas, nomeadamente o acesso aos lacetes e 

sublacetes locais – estendendo-se agora, exceto em determinadas áreas, esta obrigação 

de acesso aos lacetes em fibra do Grupo PT – e aos recursos conexos, incluindo 

coinstalação nos MDF/centrais locais e nos armários de rua, transporte de sinal, bem 

como o acesso a condutas e postes. 

Adicionalmente, à luz do seu n.º 2, o ICP-ANACOM entende que o Grupo PT deve 

continuar a estar sujeito às obrigações de negociar de boa fé com as empresas que 

pedem acesso e de não retirar o acesso já concedido a determinados recursos. 

Estas obrigações correspondem às condições atualmente já oferecidas pela PTC através 

da ORALL, da ORAC e da ORAP, que o ICP-ANACOM entende deverem ser mantidas e, 

no curto prazo, estendidas à oferta regulada de acesso à fibra do Grupo PT. Com efeito, 

tendo-se concluído que o acesso em fibra é substituto do acesso tradicional, oferecido no 

âmbito da ORALL, e tendo-se definido o mercado grossista de acesso à rede como 

tecnologicamente neutro, o âmbito das ofertas de referência deve ser, naturalmente, 

alargado para abranger a oferta de acesso à fibra (suportada esta numa fase inicial em 

tecnologias ativas, GPON/Ethernet). 

A oferta de acesso à fibra do Grupo PT não é obrigatória nos concelhos apresentados no 

Anexo III onde, além de existirem redes de cabo, já existem redes de fibra dos OPS com 

cobertura conjunta superior a 15 por cento (que também estão coinstalados no âmbito da 

OLL) e/ou que apresentam características que configuram a existência de replicabilidade, 

a curto e médio prazo, por parte dos operadores alternativos em fibra.  

Assim, o ICP-ANACOM considera que a manutenção da obrigação de acesso às 

condutas e postes, ao lacete e sublacete local e a recursos conexos (nomeadamente o 

serviço de coinstalação nos pontos de agregação em cobre ou fibra ou o backhaul) – 

correspondentes, no mínimo, às condições atualmente oferecidas pelo Grupo PT através 

da ORAC, ORAP e ORALL – baseia-se na natureza do problema identificado, é 
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proporcional e é justificada, sem prejuízo de condições que venham a ser especificadas e 

detalhadas em documentos autónomos. 

Em relação ao acesso a condutas, que se mantém regulado, esta Autoridade considera 

imprescindível que, nos casos (troços específicos) em que não exista espaço para a 

instalação dos cabos de fibra (ou de cabo coaxial) dos concorrentes, seja disponibilizado 

pelo Grupo PT – no prazo de 2 meses após a decisão final relativa à presente análise – 

uma oferta de fibra escura no âmbito da ORAC e da ORAP ou através de uma oferta 

autónoma. Acresce que o Grupo PT deve também disponibilizar, na Extranet, a 

informação sobre ocupação de condutas em toda a área dos concelhos identificados no 

Anexo III. 

O ICP-ANACOM entende ainda que a definição de um preço adequado para os produtos 

de acesso grossistas (incluindo acesso ao cobre, fibra e condutas e infraestrutura 

associada) permite que os concorrentes evoluam no sentido do investimento em 

infraestrutura própria, permitindo, simultaneamente, a oferta de serviços concorrenciais 

no retalho, com benefícios claros para o utilizador final. Este facto tem vindo a ser 

comprovado pelos desenvolvimentos ocorridos nos mercados em questão163 – esta 

matéria é melhor detalhada na secção 5.4.4. 

O Grupo PT é responsável pela definição e publicação da oferta de acesso à fibra nos 

termos genéricos e prazos acima descritos – 3 meses após a decisão final relativa a 

presente análise164 –, não se encerrando aí, obviamente, o processo. Com efeito, os 

operadores beneficiários podem posteriormente pronunciar-se e o ICP-ANACOM 

analisará os termos e condições da oferta, podendo vir a intervir, em deliberação 

autónoma sujeita a audiência prévia e a procedimento geral de consulta, onde os 

operadores poderão novamente pronunciar-se. 

Assim, atendendo ao mencionado, esta Autoridade considera que todas as obrigações no 

âmbito do acesso e utilização de recursos de rede específicos, impostas na decisão de 

14 de Janeiro de 2009, continuam a ser razoáveis, adequadas, proporcionais e 

justificadas. Consequentemente, todas essas obrigações devem ser mantidas. Note-se 

                                                           
163

 E também nos mercados a jusante (da cadeia de valor vertical), nomeadamente no mercado retalhista de 
acesso em banda larga com um incremento substancial de concorrência nas zonas onde existem ofertas 
suportadas em diferentes infraestruturas (OLL, cabo e, mais recentemente, fibra), que esteve aliás na base 
da proposta de segmentação geográfica do respetivo mercado grossista. 
164

 Devendo ser enviada ao ICP-ANACOM a respetiva fundamentação no mesmo prazo. 
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contudo que a obrigação de acesso não será, por si só, suficiente. O ICP-ANACOM 

entende que será necessário manter obrigações adicionais, previstas na LCE, para que 

se possa colmatar os problemas concorrenciais potenciais como os preços excessivos ou 

as práticas discriminatórias, assegurando a existência de um acesso em condições 

razoáveis e adequadas às condições existentes nos mercados relevantes para a 

presente análise. Estas questões são abordadas nas secções seguintes. 

5.4.2. Não discriminação 

Geralmente, uma empresa fornecedora grossista detentora de PMS, especialmente 

quando lhe é imposta uma obrigação de acesso, tem um forte incentivo para discriminar, 

especificamente face aos seus próprios serviços, relativamente às condições em que os 

serviços grossistas são prestados a operadores alternativos que estejam ativos nos 

mercados a jusante (especialmente quando essa empresa é verticalmente integrada e 

possui operações a nível retalhista, como é o caso em apreço)165. 

O fornecimento de serviços com menor qualidade ou a preços mais elevados a esses 

operadores alternativos irá influenciar negativamente a qualidade dos serviços prestados 

por estes a nível retalhista e ou aumentar significativamente os seus custos face aos 

custos da divisão retalhista da empresa com PMS, reduzindo substancialmente a sua 

competitividade no retalho e traduzindo-se numa forma de alavancagem, por parte da 

empresa com PMS, do seu poder de mercado a nível grossista para o mercado 

retalhista166. 

Mais especificamente, este tipo de comportamento discriminatório permite que o 

operador com PMS e as suas subsidiárias estejam numa situação de vantagem em 

outros mercados cujas ofertas acabaram por influenciar, nomeadamente os mercados de 

banda larga e de STF. 

                                                           
165

 Este problema de concorrência pode incluir a utilização discriminatória ou retenção de informação, a 
discriminação pela qualidade, as tácticas de atraso e as exigências indevidas, além da possibilidade de 
discriminação ao nível dos preços. 
166

 Considere-se, a título exemplificativo, uma situação em que uma empresa detentora de PMS no mercado 
grossista de acesso à rede discrimina negativamente os operadores alternativos relativamente à sua divisão 
com operações em mercados adjacentes. Atente-se nomeadamente nos possíveis efeitos no mercado 
grossista de acesso em banda larga e, sequencialmente, no mercado retalhista de acesso em banda larga. 
Uma qualidade de serviço inferior àquela prestada a divisões do negócio retalhista do operador com PMS 
poderia significar que os operadores alternativos não poderiam fornecer um novo acesso num período de 
tempo equivalente ou então não poderiam garantir um tempo de reparação de avarias equivalente ao 
assegurado pelo operador com PMS no mercado grossista (ainda que só considerando o fornecimento 
interno) e, consequentemente, no mercado retalhista de acesso em banda larga. 
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Segundo os art.ºs 66.º e 70.º da LCE, o ICP-ANACOM pode impor, quando apropriado, 

obrigações de não discriminação na oferta de acesso. Nos termos do art.º 5, n.º 5, alínea 

b) da mesma Lei, cumpre a esta Autoridade assegurar que “em circunstâncias análogas, 

não haja discriminação no tratamento das empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações electrónicas”. 

Neste sentido, o ICP-ANACOM entende dever manter a obrigação de não discriminação, 

que visa167, principalmente, impedir o Grupo PT – entidade integrada verticalmente – de 

discriminar em favor das suas próprias atividades de retalho e assegurar que as 

empresas concorrentes que recorrem ao acesso grossista daquela entidade possam ficar 

numa posição equivalente à do Grupo PT no retalho. Visa ainda impedir que haja 

discriminação indevida entre os vários operadores concorrentes do Grupo PT.  

Considerando os incentivos à existência de comportamentos discriminatórios nas 

condições de fornecimento de acesso e utilização de recursos de rede específicos e as 

consequências dessa discriminação nos mercados entende-se que a manutenção da 

obrigação de não discriminação é justificada, adequada e proporcional face aos 

(reduzidos) custos que envolve, até porque esta obrigação já foi imposta e concretizada 

em 2005 e mantida em 2009.  

No passado, os operadores alternativos suscitaram preocupações, nomeadamente 

quanto à perceção de diferenças em termos de tempos de fornecimento de serviços de 

acesso a condutas e de desagregação do lacete local e de tempos de fornecimento de 

serviços similares ou relacionados nos mercados retalhistas, bem como outros aspetos 

relacionados com a qualidade de serviço da oferta grossista do operador com PMS168. 

Algumas destas questões já foram analisadas pelo ICP-ANACOM, nomeadamente nas 

supra referidas deliberações relativas à ORALL, de 17 de Fevereiro de 2010, e à ORAC, 

de 28 de Outubro de 2010, bem como na deliberação de 11 de Março de 2009, que 

aprovou a decisão final relativa à publicação dos níveis de desempenho na qualidade de 

serviço das ofertas grossistas ORALL, ORCA, ORAC, ''Rede ADSL PT'' e ORLA169. 

                                                           
167

 E visou, conforme já mencionado nas anteriores análises de mercado. 
168

 Estas questões têm sido suscitadas essencialmente quando estão em causa serviços com qualidade 
superior em termos de fornecimento da instalação e, sobretudo, reparação de avarias. 
169

 De acordo com esta decisão, o Grupo PT deverá disponibilizar e publicitar, junto dos utilizadores finais, 
dos beneficiários das suas ofertas grossistas e do ICP-ANACOM, informação explícita relativa às ofertas 
grossistas e ao seu desempenho.  
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A este respeito esclarece-se que a existência de não discriminação não é assegurada 

apenas com a igualdade de tratamento relativamente aos casos mais comuns, mas 

também com a existência de igualdade de tratamento quando estão em causa 

fornecimentos mais específicos ou relacionados com segmentos de mercado que têm 

outro tipo de necessidades e utilizações dos serviços, como os clientes empresariais ou 

clientes com serviços triple-play.  

Também o ERG já afirmou que existem várias possibilidades de colocar os operadores 

concorrentes em desvantagem através de descriminação na qualidade dos serviços 

grossistas prestados por um operador com PMS. Para impedir que tal aconteça, o 

ERG/BEREC defende a existência de uma obrigação de não discriminação que garanta 

que, em condições equivalentes, os serviços e informações prestadas pelo operador com 

PMS aos operadores concorrentes tenham a mesma qualidade que a garantida aos 

próprios serviços e às empresas subsidiárias. 

Neste contexto, considera o ICP-ANACOM que a definição de SLAs apropriados e 

respetiva publicação dos níveis de desempenho relativamente a todos os produtos de 

acesso identificados na secção anterior mantém-se necessária, sendo que em todos os 

aspetos aos quais se apliquem níveis de serviço, devem continuar a ser definidas 

compensações, adequadas e proporcionais, por incumprimento desses mesmos níveis 

por parte da PTC170. Neste contexto, a PTC deve passar também a publicar os níveis de 

desempenho relativos à ORAP, à oferta de acesso à fibra e à oferta de fibra escura. 

No caso do acesso à rede (de cobre e de fibra), os critérios comparativos mínimos entre 

os serviços prestados no âmbito das ofertas grossistas e os serviços prestados a jusante 

a considerar são os níveis de serviço associados à oferta grossista de acesso em banda 

larga e ao retalho. 

Também a Recomendação da CE sobre NRA prevê a aplicação do princípio da não 

discriminação, nomeadamente para garantir a efetividade do acesso ao segmento 

terminal e à desagregação da fibra.  

                                                           
170

 É fundamental garantir, por exemplo, que os prazos de entrega e de reparação de avarias contratuais 
aplicados ao fornecimento grossista de acesso à rede não impeçam os operadores concorrentes no mercado 
retalhista de proporcionarem aos seus clientes prazos de entrega e prazos de reparação de avarias 
semelhantes aos das empresas do Grupo PT a operar no retalho, ou até mesmo a nível grossista (no  
âmbito do Mercado 5). 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  109/275 

 

Note-se que no Anexo II da desta mesma Recomendação está prevista, em particular, a 

necessidade de se garantir um acesso não discriminatório às condutas dos operadores 

com PMS, e que o objetivo de assegurar uma concorrência sustentável – level playing 

field – possa ser prosseguido através da prossecução do princípio de equivalência no 

fornecimento pelo operador com PMS de um acesso à sua infraestrutura de engenharia 

civil. Em termos genéricos, este princípio de equivalência implica que o operador com 

PMS deve seguir os mesmos processos e procedimentos quer para satisfazer as suas 

necessidades internas (as dos seus próprios serviços e das empresas subsidiárias), quer 

para satisfazer os pedidos das entidades beneficiárias. Caso contrário, encontrar-se-ia 

numa situação de vantagem concorrencial face aos operadores alternativos.  

Finalmente, a mesma Recomendação releva que o “acesso à infra-estrutura de 

engenharia civil é crucial para a instalação de redes paralelas de fibra óptica (…) [, 

sendo] conveniente que os operadores alternativos tenham a possibilidade de instalar as 

suas redes de fibra óptica ao mesmo tempo que o operador com poder de mercado 

significativo, dividindo os custos das obras de engenharia civil”171. 

O ICP-ANACOM já deliberou, em documentos autónomos, sobre os procedimentos a 

seguir pelo Grupo PT na disponibilização de acesso às suas condutas172. 

Mais recentemente, a obrigatoriedade de inclusão, na Extranet, de informação sobre 

ocupação de condutas foi um passo no sentido de uma maior independência face à 

necessidade de aguardar por resposta da PTC e da redução dos prazos totais incorridos 

pelos operadores para instalarem cabos nas condutas da PTC, promovendo-se, deste 

modo, uma maior aproximação ao princípio da equivalência de acesso. 

Esta Autoridade continuará a promover todas as medidas que, no contexto do princípio 

da proporcionalidade, atenue ou elimine eventuais assimetrias no acesso às 

infraestruturas de construção civil, designadamente às condutas dessa empresa e 

infraestrutura associada, que impeçam uma concorrência justa, pretendendo que os 

processos, procedimentos e tempos de processamento que os operadores alternativos 

enfrentam no acesso àquelas infraestruturas sejam tão eficientes, céleres e simples como 

os enfrentados pelos departamentos internos e empresas subsidiárias do Grupo PT. 

                                                           
171

 Considerando (12). 
172

 Ver, nomeadamente, deliberação de 28 de Outubro de 2010. 
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A este respeito, convém assinalar que a publicação dos níveis de desempenho das 

ofertas grossistas é uma medida necessária, mas eventualmente não suficiente para 

assegurar a não discriminação, principalmente num cenário em que não se dispõe de 

níveis de desempenho internos e comparáveis. 

A este respeito, o ICP-ANACOM já solicitou à PTC informação adicional sobre 

indicadores relevantes relativos ao fornecimento interno de acesso a condutas, sem 

prejuízo de outras informações que possam vir a ser solicitadas ou de outras medidas 

que esta Autoridade possa vir a determinar, nomeadamente no que respeita a 

indicadores de níveis de serviço (no caso das condutas, o ponto 4 do Anexo II da 

Recomendação da CE sobre NRA). 

Em conclusão, continua assim a entender-se que a obrigação de não discriminação é 

objetivamente justificável, já que assegura que os concorrentes do Grupo PT, e 

consequentemente os utilizadores finais, não são colocados em desvantagem face aos 

serviços do próprio Grupo PT ou a outros concorrentes que se encontrem em igualdade 

de circunstâncias. 

Finalmente, o ICP-ANACOM entende ainda que, tendo em vista garantir o cumprimento 

da obrigação de não discriminação, a mesma deve ser acompanhada pela imposição de 

obrigações de transparência e de separação de contas. 

5.4.3. Transparência 

O ICP-ANACOM entende existirem poucas situações relacionadas com o fornecimento 

grossista de acesso à rede em que a transparência constitua uma obrigação suficiente 

para obviar per se eventuais práticas anticoncorrenciais (com impacto a jusante). Em 

qualquer caso, funciona como uma limitação adicional ao comportamento 

anticoncorrencial, na medida em que os preços e condições de oferta são monitorizados 

tanto por esta Autoridade como pelos concorrentes da empresa com PMS, tornando 

desta forma mais evidente o estabelecimento de eventuais condições anticoncorrenciais. 

A transparência é, além do mais, um complemento natural para a obrigação de não 

discriminação, uma vez que a capacidade de identificação de comportamentos com 

possíveis efeitos nefastos, através de práticas discriminatórias, depende da possibilidade 

de detetar tal comportamento. Assim, caso não existisse a obrigação de transparência, a 
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possibilidade de detetar e comprovar comportamentos discriminatórios seria 

significativamente afetada.  

O ERG/BEREC também defende que, com a imposição de uma obrigação de não 

discriminação, fará todo o sentido apoiar esta obrigação numa obrigação de 

transparência (já que é particularmente complexo para uma ARN controlar a qualidade 

dos serviços prestados), a qual poderá consistir na obrigação de publicar níveis mínimos 

de qualidade dos serviços grossistas e, periodicamente, reportar os respetivos níveis de 

desempenho à ARN e, quando apropriado, aos outros operadores. Para o ERG/BEREC, 

este reporte deve incluir os serviços prestados aos operadores alternativos e 

internamente às suas empresas, de forma a monitorizar o cumprimento da obrigação de 

não discriminação, traduzindo-se num aumento de confiança para os agentes de 

mercado quanto à eficácia da obrigação de não discriminação173. 

A LCE determina, no seu art.º 66.º, que compete à ARN impor ou manter a obrigação de 

transparência na publicação de informações, incluindo propostas de referência, nos 

termos dos artigos 67.º a 69.º, sendo que neste último prevê a obrigação de publicação 

de uma oferta de referência para acesso ao lacete local desagregado, estabelecendo que 

“sempre que um operador esteja sujeito à obrigação de oferta de acesso desagregado ao 

lacete local, deve publicar a respectiva oferta de referência de acesso ao lacete local 

(ORALL)” e especificando os elementos que a oferta deverá integrar. Na sequência das 

anteriores análises de mercado, a PTC publicou a referida oferta de referência, que foi 

sendo objeto de intervenções e deliberações por parte do ICP-ANACOM. 

Para o ICP-ANACOM, a qualidade de serviço é um aspeto essencial em qualquer oferta 

de referência grossista, sendo determinante ter em conta a forma como esta 

característica da oferta é assegurada, de modo a garantir a existência de condições 

concorrenciais adequadas e a prestação de serviços (retalhistas) que correspondam às 

necessidades dos utilizadores finais. Para este efeito a oferta de referência deve ser clara 

relativamente ao conjunto de indicadores e parâmetros de qualidade de serviço (incluindo 

                                                           
173

 O ERG/BEREC refere que os assuntos mais críticos a considerar pelas ARN relativamente à qualidade 
dos serviços prestados a nível grossista estão relacionados com:  

a) a identificação do conjunto de indicadores de qualidade de serviço; 

b) o nível mínimo definido para cada um dos indicadores de qualidade de serviço; 

c) as compensações por incumprimento da qualidade de serviço, e  

d) a forma de disponibilização desses indicadores.   
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nomeadamente as métricas e a definição exata dos tempos de início e de fecho das 

avarias e tratamento das avarias fechadas mas não resolvidas), definir o nível mínimo de 

desempenho para cada um desses indicadores e as compensações a incorrer em caso 

de incumprimento. 

A este respeito, considera-se que a forma como os níveis de desempenho na qualidade 

de serviço das ofertas grossistas são apresentadas às ARN, aos operadores e aos 

utilizadores finais é bastante importante quanto à efetividade da obrigação de 

transparência. O ICP-ANACOM analisou esta questão de forma detalhada e especificou, 

em documento autónomo, a forma de publicitação dessa informação – ver a supra 

referida deliberação de 11 de Março de 2009. 

O ICP-ANACOM entende assim que o princípio da transparência pode ser assegurado 

também através da obrigação de publicar e manter atualizada atempadamente a ORAC 

(e ORAP), a ORALL e a oferta de acesso à fibra, para reforçar a previsibilidade das 

condições nela especificadas, a qual deve conter a descrição das ofertas relevantes 

desagregadas em várias componentes de acordo com as necessidades do mercado, bem 

como dos termos e condições associados, incluindo os preços, informação técnica 

fundamental e os níveis de qualidade de serviço (devendo integrar SLAs e 

compensações adequadas em caso de incumprimento dos níveis definidos). Também 

devem ser devidamente publicitadas as condições de disponibilização de fibra escura 

quando não houver espaço em conduta. 

Alguns dos concelhos com cobertura alternativa em fibra e/ou cujas características 

configuram a existência de replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte dos 

operadores alternativos em fibra (ver Anexo III) incluem algumas “áreas NC” da anterior 

análise de mercados – âmbito do mercado de acesso em banda larga – e onde o Grupo 

PT não está, atualmente, obrigado a disponibilizar, na Extranet, a informação sobre 

ocupação de condutas.  

Atendendo a este facto, e tendo em conta que aquela informação é essencial para, 

nestes concelhos onde não é imposto o acesso a fibra, os operadores poderem mais 

facilmente instalar os seus cabos de fibra nas condutas da PTC, o Grupo PT fica 

obrigado a, no prazo de 3 meses a contar da notificação da decisão final relativa à 

presente análise de mercados, disponibilizar na totalidade destes concelhos a informação 
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prevista no ponto D5 da deliberação do ICP-ANACOM de 28 de Outubro de 2010, sobre 

as alterações à ORAC174. 

Adicionalmente, sendo os aspetos ligados à migração para as NRA fulcrais para a CE, 

esta entende dever ser instaurado “um quadro transparente para a migração das redes 

de cobre para as redes de fibra óptica”, garantindo-se “que os sistemas e procedimentos 

instaurados pelo operador com PMS, incluindo os sistemas de apoio operativo, sejam 

concebidos de modo a facilitarem a passagem dos fornecedores alternativos para 

produtos de acesso baseados em redes NGA”175. 

Mais especificamente, a CE recomenda que “a menos que o operador com PMS e os 

operadores que nesse momento gozam de acesso à sua rede cheguem a acordo quanto 

a uma via de migração adequada (…), as ARN devem garantir que os operadores 

alternativos sejam informados com uma antecedência de, pelo menos, cinco anos, tendo 

em conta as circunstâncias nacionais se for caso disso, da eventual desactivação de 

pontos de interligação, como a central de comutação do lacete local”176.  

O ICP-ANACOM também partilha deste entendimento, que, com a evolução para as 

NRA, nomeadamente com a deslocalização de acessos entre centrais locais/pontos de 

agregação e a eventual eliminação de alguns destes pontos/centrais, a disponibilização 

de informação detalhada e atempada sobre evoluções na rede de acesso assume uma 

importância fulcral, sendo imprescindível para que os OPS possam avaliar o seu impacto 

e avaliar diferentes opções de investimento.  

Para este efeito, a Recomendação da CE sobre NRA (§41) refere que “as ARN devem 

utilizar os poderes que lhes são conferidos pelo artigo 5.º da Directiva 2002/21/CE para 

obterem informações do operador com PMS sobre os eventuais planos de alteração da 

rede susceptíveis de afectar as condições de concorrência num determinado mercado ou 

submercado. Caso um operador com PMS tencione substituir parte da sua rede actual de 

acesso em cobre por uma rede de fibra óptica e planeie desactivar os pontos de 

interligação actualmente utilizados, as ARN devem, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, da 

Directiva 2002/19/CE, garantir que as empresas que usufruem de acesso à rede do 

                                                           
174

 Aplica-se também, naturalmente, o ponto D4 – em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1057619.  
175

 Recomendação da CE sobre NRA, §40. 
176

 Idem, §39. Segundo a mesma Recomendação, ”esse prazo pode ser inferior a cinco anos se, no ponto de 
interligação, for fornecido um acesso totalmente equivalente”. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1057619
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operador com PMS recebam todas as informações necessárias em tempo útil para 

ajustar as suas próprias redes e, consequentemente, os planos de extensão das 

mesmas. As ARN devem definir o formato e o nível de detalhe dessas informações e 

garantir a sua estrita confidencialidade”. 

Especificamente a respeito do acesso a condutas, a mesma Recomendação (no 

considerando 12), releva que o “acesso à infra-estrutura de engenharia civil é crucial para 

a instalação de redes paralelas de fibra óptica. Por conseguinte, é importante que as 

ARN obtenham as informações necessárias para determinarem se e onde estão 

disponíveis condutas e outras infra-estruturas do lacete local para efeitos de instalação 

das redes NGA. As ARN devem utilizar os poderes que lhes são conferidos pela Directiva 

2002/21/CE para obterem todas as informações pertinentes sobre a localização, a 

capacidade e a disponibilidade dessas infra-estruturas”. 

Assim, entende-se que o Grupo PT deve disponibilizar aos operadores beneficiários das 

ofertas grossistas informação detalhada e atempada sobre evoluções na sua 

infraestrutura de rede de acesso (incluindo condutas) previamente à introdução de 

alterações que tenham impacto nas condições existentes aquando da decisão de 

investimento por parte destes operadores.  

No caso do acesso ao cobre e à fibra, afigura-se importante, tendo também em conta a 

obrigação de não discriminação, que o Grupo PT informe os beneficiários da atual 

ORALL e da futura oferta de acesso à fibra, com uma antecedência razoável, sobre: 

- a data em que pretende instalar um novo ponto de agregação/central local – MDF 

no caso da rede de cobre e ODF/OLT no caso da rede de fibra177 – por forma a 

que possa ter em conta, na medida do possível, no dimensionamento desse 

ponto, as necessidades de coinstalação (pedidos firmes) dos beneficiários da 

oferta;  

- a existência, ou não, de espaço em conduta entre esses pontos de agregação e 

os pontos de rede dos operadores beneficiários (caso não exista, deve ser 

disponibilizada fibra escura para o backhaul/ligação até um nó da própria rede); e  

- eventuais lacetes em cobre a serem deslocalizados/desativados.  

                                                           
177

 No caso da oferta de acesso (virtual) à fibra, poderão ser criados pontos de agregação (em Ethernet) a um 
nível superior da rede, nomeadamente a nível regional, à semelhança do que existe atualmente na oferta 
bitstream “Rede ADSL PT”. 
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Estas questões, no que respeita estritamente à rede de cobre, foram já detalhadas em 

decisão autónoma, na supra referida deliberação sobre as alterações à ORALL de 17 de 

Fevereiro de 2010178, mantendo-se o entendimento do ICP-ANACOM sobre as mesmas. 

Com efeito, mais especificamente e em linha com o definido pela CE, o ICP-ANACOM 

entende dever manter o prazo de aviso prévio de 5 anos definido para a informação 

relativa à desativação total de um MDF, central local ou ponto de acesso/interligação (e 

dos lacetes em cobre associados), sendo que, se for garantido pelo Grupo PT, um 

acesso equivalente, esse prazo pode ser reduzido para 3 anos.  

Como já referido, a transparência é, fundamentalmente, um complemento natural para a 

obrigação de não discriminação e um garante da sua implementação, uma vez que a 

capacidade de identificação de comportamentos com possíveis efeitos nefastos, através 

do uso de práticas discriminatórias, depende da possibilidade de detetar tal 

comportamento. Assim, caso esta obrigação de transparência fosse suprimida, a 

possibilidade de detetar e comprovar comportamentos discriminatórios seria 

significativamente afetada. Ou seja, suprimindo a obrigação de transparência, estar-se-ia 

a comprometer a efetividade da obrigação de não discriminação, conduzindo a que as 

consequências identificadas resultantes de uma eventual supressão dessa obrigação 

surjam e afetem negativamente os mercados. 

Tendo isso em conta, considera-se evidente a importância de manter associada à 

obrigação de transparência a existência de ofertas de referência adequadas e de fácil 

acessibilidade, contendo toda a informação necessária para que os operadores 

alternativos que utilizam ou pretendam utilizar os serviços grossistas em causa possam 

fazê-lo de forma previsível e eficiente. 

Para garantir a previsibilidade e facilidade de consulta de uma oferta de referência 

(especialmente quando a mesma é alterada) considera-se que continua a ser necessário 

                                                           
178

 Nomeadamente impondo que “No caso de deslocalização de lacetes por motivos imputáveis à PTC, e 
para PA onde existam operadores co-instalados, deve a PTC efectuar um pré-aviso com um prazo mínimo 
de:  

- 12 meses, para um número de lacetes activos a deslocalizar inferior a 1/3 do total de lacetes activos 
nesse PA; 

- 36 meses, para um número de lacetes activos a deslocalizar superior a 1/3 e inferior a 2/3 do total de 
lacetes activos nesse PA; 

- 60 meses, para um número de lacetes activos a deslocalizar superior a 2/3 do total de lacetes activos 
nesse PA (incluindo a desactivação do próprio PA), reduzindo-se esse prazo para 36 meses se for 
garantido um acesso activo equivalente”. PA é equivalente, neste contexto, a um MDF/central local.  
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identificar devidamente as alterações efetuadas à oferta, devendo as mesmas continuar a 

ser disponibilizadas no sítio da Internet do Grupo PT. Para garantir os objetivos 

mencionados considera-se que as alterações introduzidas numa oferta de referência, por 

iniciativa do Grupo PT, têm que ser comunicadas com antecedência de 1 mês 

relativamente ao momento em que entram em vigor. Só assim será possível continuar a 

garantir que os operadores têm tempo para tomar decisões e levar a cabo atividades 

operacionais ou relacionadas com mudanças estratégicas resultantes de eventuais 

alterações que venham a ser introduzidas numa dada oferta de referência grossista, 

quando tais alterações partam da iniciativa daquela entidade. 

Finalmente, o ICP-ANACOM considera ainda que a publicação dos níveis de 

desempenho de forma desagregada, conforme a deliberação de 11 de Março de 2009, é 

proporcional e deve ser mantida no quadro das obrigações gerais de transparência e não 

discriminação, contribuindo, nomeadamente, para incentivar o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos em matéria de qualidade de serviço e desencorajar eventuais práticas 

discriminatórias. Esta obrigação tem custos de implementação (e manutenção) reduzidos, 

já que apenas é exigida a atualização da informação necessária para assegurar a 

inexistência de condições adversas à concorrência. 

5.4.4. Controlo de preços e contabilização de custos 

O art.º 74.º da LCE permite à ARN impor obrigações de amortização de custos e controlo 

de preços quando uma potencial ausência de concorrência efetiva origine a manutenção 

de preços a um nível excessivamente elevado ou a aplicação de compressão de margens 

em detrimento dos utilizadores finais. 

Neste contexto, e à luz da mesma lei, o ICP-ANACOM deve assegurar que os 

mecanismos de amortização de custos ou as metodologias de fixação de preços 

promovam a eficiência e a concorrência sustentável e maximizem os benefícios para o 

consumidor, podendo também ter em conta nesta matéria os preços disponíveis nos 

mercados concorrenciais comparáveis. 

As redes de acesso em Portugal caracterizam-se na generalidade dos casos pela 

ausência de uma concorrência efetiva, indiciando elevadas barreiras à entrada e poucas 

probabilidades de concorrência futura. Na ausência de concorrência efetiva, o operador 

dominante tem poucos incentivos em reduzir os custos grossistas e operar de forma 
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eficiente, uma vez que esses custos elevados poderão ser transferidos através de preços 

excessivos aos clientes grossistas e, em última instância, às empresas clientes finais e 

aos consumidores, que não têm alternativa de escolha em mercados não concorrenciais. 

Com efeito, estando perante um mercado grossista em que: (i) não existe concorrência 

efetiva, (ii) existem barreiras à entrada relevantes, (iii) não é previsível o desenvolvimento 

de concorrência e (iv) o operador com PMS pode agir de forma independente 

relativamente aos restantes agentes de mercado, é previsível que este operador tenha 

todos os incentivos para definir os preços das ofertas grossistas a um nível 

significativamente superior aos custos incorridos na disponibilização dos serviços. 

Até à data os preços da OLL e dos recursos conexos (e.g. coinstalação), bem como do 

acesso às condutas, têm sido regulados de acordo com o princípio de orientação dos 

preços para os custos. A utilização deste princípio na definição dos preços foi já 

explicada nas anteriores análises de mercado. Note-se também que na aplicação deste 

princípio, o ICP-ANACOM tem baseado as estimativas de custos a partir: 

 do sistema de contabilidade analítica da PTC, auditado anualmente; 

 dos custos orçamentados e dos custos correntes dos recursos consumidos e das 

atividades necessárias para o fornecimento dos serviços; e 

tendo também por referência adicional as práticas na União Europeia. Na avaliação dos 

preços são também tidos em consideração critérios de eficiência económica. 

Assim, caso se suprimisse a obrigação de contabilização de custos perder-se-ia um 

importante instrumento de definição dos preços associados às ofertas de referência em 

questão. Não tendo disponível esse importante instrumento estar-se-ia a conduzir o 

mercado a uma situação de maior incerteza relativamente aos preços grossistas. Note-se 

que essa maior incerteza não estaria de acordo com o princípio de atingir previsibilidade 

e eficiência nas condições da oferta grossista. 

A este respeito refira-se que, até à data, todas as reduções de preços relacionadas com a 

ORALL ou ORAC foram impostas pelo ICP-ANACOM, e não na sequência de iniciativas 

da PTC. Neste contexto, será necessário continuar a avaliar a utilização da ORALL, 

sendo que a causa da menor utilização atual da ORALL não parece estar 

(principalmente) ligada aos custos da OLL, mas antes ao desenvolvimento das novas 

redes e serviços sobre fibra e consequente processo de migração para NRA (suportado 
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também numa elevada competitividade de certas ofertas retalhistas, nomeadamente de 

TV por subscrição).  

Ao contrário do que sucede com a ORALL, ao nível do acesso às condutas (e, agora, 

postes), i.e., no âmbito da ORAC e ORAP, assiste-se a uma elevada e sustentada 

procura e dinamismo, pelo que poderá haver oportunidade para, tendo em conta uma 

análise detalhada a realizar ao nível dos custos grossistas, se poder rever no futuro os 

preços associados a estas ofertas, que continuam a ser fundamentais para o suporte ao 

investimento continuado em redes (alternativas) em todo o território nacional. 

Tendo em conta a análise concorrencial efetuada e a imposição da obrigação de acesso 

à fibra ao Grupo PT, o ICP-ANACOM entende que também a obrigação de controlo de 

preços, especificamente a definição de preços orientados para os custos, deve abranger 

a futura oferta de referência de acesso à fibra.  

Releve-se que a CE prevê, na Recomendação da CE sobre NRA (§25), que o “preço do 

acesso ao lacete de fibra desagregado deve ser orientado para os custos. 

Mesmo no caso de o acesso à fibra ser realizado inicial e temporariamente através de 

uma oferta do tipo bitstream, o ICP-ANACOM entende que os preços dessa oferta devem 

estar orientados para os custos, sendo que esta Autoridade “ter[á] na devida conta o risco 

de investimento adicional e quantificável incorrido pelo operador com PMS”, tal como 

recomendado pela CE179. Segundo a CE, esse risco deve refletir-se, em princípio, “num 

prémio incluído no custo do capital empregue no investimento em causa, como indicado 

no anexo I”180. De acordo com a LCE, deve ainda o ICP-ANACOM “promover o 

investimento eficiente e a inovação em infra-estruturas novas e melhoradas, 

designadamente garantindo que qualquer obrigação de acesso tenha em devida conta o 

risco de investimento incorrido pelas empresas”181.   

Com efeito, o preço do serviço de fornecimento grossista de acesso à rede deve 

proporcionar os incentivos adequados para que tanto o operador que fornece o acesso 

como os operadores a quem o acesso é concedido invistam em infraestruturas próprias 

de uma forma eficiente, por forma a assegurar uma concorrência sustentável. 

                                                           
179

 Cf. §25 e Anexo I da Recomendação da CE sobre NRA.  
180

 Idem. 
181

 Cf. art.º 5.º, n.º 5, alínea d). 
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Conclui-se, atendendo ao mencionado, ser objetivamente justificável e proporcional ao 

grau de concorrência no mercado analisado manter a obrigação de orientação para os 

custos dos preços grossistas e contabilização destes custos, o que contribui 

decisivamente para promoção de uma concorrência sustentável e eficiente, em toda a 

cadeia de valor vertical e mercados associados182. Desta forma asseguram-se benefícios 

significativos para os utilizadores finais em termos de diversidade, qualidade e preço das 

ofertas disponibilizadas pelos operadores beneficiários dessas ofertas.  

Dada a inexistência de concorrência atual e prospetiva, no período em análise, o objetivo 

de regulação de preços deve ser disponibilizar aos operadores concorrentes o acesso 

grossista a preços que seriam praticados caso o mercado fosse competitivo, permitindo 

simultaneamente que o operador com PMS obtenha uma taxa razoável de rendibilidade 

sobre os investimentos realizados. 

Segundo a Recomendação da CE sobre NRA, “as ARN devem garantir que entre os 

preços grossistas e retalhistas se mantenha uma margem suficiente para permitir a 

entrada no mercado de um concorrente eficiente. As ARN devem, pois, verificar o 

comportamento do operador com PMS no que respeita aos preços, aplicando, durante 

um período adequado, um teste de verificação da compressão das margens 

correctamente especificado. As ARN devem especificar com antecedência a metodologia 

que seguirão para identificar o teste de imputação, os parâmetros a utilizar para o teste 

de verificação da compressão das margens e os mecanismos correctivos em caso de 

compressão de margens comprovada”183. 

Esta é, naturalmente, uma matéria que suscita a preocupação do ICP-ANACOM. No 

entanto, nesta fase inicial da oferta, ainda não é possível especificar a metodologia a 

seguir pelo ICP-ANACOM para verificação de situações de compressão de margens. 

Sem prejuízo, considera-se que o Grupo PT deverá apresentar fundamentação sobre a 

ausência de compressão de margens entre os preços da sua oferta retalhista e os preços 

que se propõe aplicar a nível grossista, tendo também em conta os custos internos de 

comercialização das ofertas no retalho. 

                                                           
182

 A este respeito, o ERG/BEREC defende que nos casos em que for imposta uma obrigação de orientação 
dos preços para os custos, as preocupações relativamente a situações de compressão de margens serão 
reduzidas. 
183

 Cf. §27. 
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Em conclusão, e no tocante ao preço da oferta de acesso à fibra, o ICP-ANACOM terá 

em conta o disposto na Recomendação da CE sobre NRA, devendo o Grupo PT 

apresentar uma proposta de preços devidamente fundamentada tendo em conta os 

critérios e princípios constantes nessa Recomendação, incluindo a orientação dos preços 

para os custos, devendo também demonstrar que tais preços não resultam numa 

situação de compressão de margens. 

Finalmente, no âmbito desta obrigação, o ICP-ANACOM continuará a acompanhar a 

evolução do mercado e das metodologias de fixação de preços, relevando a evolução 

também a nível das práticas correntes europeias, ao nível do acesso ao lacete local em 

cobre e fibra, bem como a condutas. Continuará também a escrutinar de forma rigorosa 

os custos, tendo em conta critérios de eficiência, e a ter também como referência 

importante os preços praticados noutros Estados-Membros comparáveis. 

5.4.5. Separação de contas 

Tal como acontece com a obrigação de transparência, a obrigação de separação de 

contas é essencial para garantir o cumprimento e a efetividade das obrigações de não 

discriminação e de controlo de preços e contabilização de custos. Caso se suprimisse a 

obrigação de separação de contas o prejuízo identificado na eventualidade da supressão 

das obrigações supra referidas afetaria o mercado relevante.  

Note-se, por exemplo, que com a inexistência da obrigação de separação de contas o 

ICP-ANACOM teria dificuldade em monitorizar corretamente o cumprimento das 

obrigações associadas aos preços e custos da empresa com PMS, tornando também 

muito difícil a identificação de situações de subsidiação cruzada. 

Conforme indicado anteriormente, o formato e a metodologia contabilística adotados 

devem obedecer aos requisitos que foram veiculados ao Grupo PT pelo ICP-ANACOM 

em sede própria, procedendo esta Autoridade à revisão periódica desses requisitos com 

vista à melhoria do sistema de custeio e da informação disponibilizada, sem prejuízo das 

regras que possam vir a ser definidas no futuro. 

Continua e entender-se que se trata de uma medida objetivamente justificável dada a 

necessidade de garantir a não discriminação (permitindo a análise dos preços grossistas 

e dos preços de transferência internos) e impedir a subsidiação cruzada. 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  121/275 

 

Trata-se de uma disposição proporcional, na medida em que apenas é exigida a 

disponibilização de informação com um detalhe que permita concretizar os objetivos de 

verificação de outras obrigações.  

5.4.6. Reporte financeiro 

Por forma a verificar o cumprimento das obrigações anteriormente definidas, 

nomeadamente as obrigações de transparência, não discriminação, separação de contas 

e contabilização de custos, e de acordo com o n.º 3 do art.º 71.º da LCE, a empresa com 

PMS deverá disponibilizar ao ICP-ANACOM os seus registos contabilísticos, incluindo os 

dados sobre receitas provenientes de terceiros. 

Assim, caso não existisse uma obrigação de reporte financeiro, estar-se-ia a 

comprometer a efetividade das obrigações acima mencionadas levando a prejuízos 

significativos para o mercado grossista de acesso à rede e mercados relacionados. 

Em linha com a análise efetuada em 2009, entende-se que os registos contabilísticos 

necessários ao cumprimento adequado da obrigação de reporte financeiro constituem o 

sistema de contabilidade analítica que deve ser remetido nos termos definidos em sede 

própria. 

Conclui-se que a manutenção da obrigação de reporte financeiro é necessária, 

proporcional e adequada.  

5.5. Conclusão  

Foi identificado como relevante, para efeitos de regulação ex ante e de acordo com os 

princípios do direito da concorrência, o mercado grossista de acesso à rede, que abrange 

todo o território nacional. 

Analisado o mercado supra e tendo em máxima conta as Linhas de Orientação, o  

ICP-ANACOM conclui que o Grupo PT tem PMS no mercado relevante identificado e, por 

conseguinte, que devem ser impostas as obrigações constantes da Tabela 12 (todas as 

obrigações encontram fundamento no art.º 66.º da LCE, atendendo a que não existe 

concorrência efetiva neste mercado). 
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Tabela 12 – Obrigações a impor às empresas do Grupo PT que atuam no mercado grossista de acesso 

à rede 

Obrigações Mercado grossista de acesso à rede 

Acesso e utilização 
de recursos de rede 

específicos 

 Acesso desagregado aos lacetes e sublacetes locais, em cobre e 
fibra, e aos recursos conexos (incluindo coinstalação nos pontos de 
agregação, backhaul e acesso a condutas e postes) 

 Acesso virtual à fibra (bitstream), enquanto o acesso desagregado à 
mesma não for viável, exceto nos concelhos identificados no Anexo III  

 Acesso a fibra escura quando o acesso a condutas e postes não for 
possível184  

 Negociar de boa fé com as empresas que pedem acesso 

 Não retirar o acesso já concedido a determinados recursos 

Não discriminação na 
oferta de acesso e 
interligação e na 

respetiva prestação 
de informações 

 Não discriminação indevida na prestação do acesso aos lacetes e 
sublacetes locais, em cobre e em fibra, e a recursos conexos

185
 

 Aproximação ao princípio da equivalência de acesso no âmbito da 
ORAC e ORAP 

Transparência na 
publicação de 
informações, 

incluindo ofertas de 
referência 

 Publicação da ORAC, da ORAP, da ORALL e da oferta de referência 
de acesso à fibra186 

 Notificação com pré-aviso de 1 mês para alterações nas ofertas, as 
quais devem ser claramente identificadas 

 Disponibilização aos OPS de informação detalhada e atempada sobre 
evoluções na rede de acesso 

 Notificação com pré-aviso de 5 anos para desativação total de um 
MDF, central local ou ponto de acesso/interligação (e dos lacetes em 
cobre associados)187 

 Disponibilização e publicação de indicadores e níveis de desempenho 
na qualidade de serviço nas ofertas grossistas 

 Disponibilização, na Extranet, de informação sobre ocupação de 
condutas em toda a área dos concelhos identificados no Anexo III188 

Separação de contas 
quanto a atividades 
relacionadas com o 

acesso e/ou a 
interligação 

 Inclusão no sistema de custeio e separação contabilística 

                                                           
184

 No âmbito da ORAC, na ausência de espaço em condutas existentes. As condições específicas desta 
oferta, incluindo procedimentos, SLA e preço, devem ser disponibilizadas aos beneficiários da ORAC que 
pretendem utilizar o acesso a condutas (para instalação de fibra própria) no prazo máximo de 2 meses após a 
publicação da decisão final relativa a esta análise de mercados. 
185

 Com possibilidade de impor condições de acesso equivalente, a seguir pelo Grupo PT e pelos 
beneficiários das ofertas (designadamente ORALL) no acesso às mesmas. 
186

 A publicar pela PTC, em atualização da ORALL ou em oferta autónoma, no prazo máximo de 3 meses 
após a decisão final relativa à presente análise de mercados, sendo enviada ao ICP-ANACOM a respetiva 
fundamentação no mesmo prazo. 
187

 Sendo que, se for garantido pelo Grupo PT, um acesso equivalente, esse prazo pode ser reduzido para 3 
anos. 
188

 A publicar no prazo máximo de 3 meses após a decisão final relativa à presente análise de mercados. 
Informação prevista no ponto D5 (e D4) da deliberação do ICP-ANACOM de 28 de Outubro de 2010, sobre as 
alterações à ORAC.  
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Controlo de preços e 
contabilização de 

custos 

 Praticar preços orientados para os custos 

 Demonstrar que os preços da oferta de acesso à fibra não apresentam 
compressão de margens 

Reporte financeiro 
 Disponibilização dos registos contabilísticos (SCA), incluindo os dados 

sobre receitas provenientes de terceiros 
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6. DEFINIÇÃO DO MERCADO RETALHISTA DE ACESSO EM BANDA LARGA 

Tendo-se analisado em primeiro lugar, o Mercado 4, e tendo em conta a regulação 

imposta nesse mercado, analisar-se-ão os mercados a jusante.  

Na Recomendação da CE sobre mercados relevantes é definido o mercado grossista 

‘Mercado 5: Fornecimento grossista de acesso em banda larga’. Este mercado grossista 

tem correspondência, no retalho, com o mercado retalhista de acesso (à Internet) em 

banda larga, doravante designado por ‘mercado retalhista de acesso em banda larga’189. 

O presente capítulo tem assim por objetivo principal identificar este mercado de retalho a 

jusante e conexo do Mercado 5. Posteriormente, analisar-se-á a existência de 

concorrência efetiva no mesmo e, caso não exista (no todo ou em parte), identificar-se-ão 

as medidas necessárias a impor, em primeiro lugar a nível grossista, de modo a corrigir 

essa eventual falta de concorrência. 

6.1. Caracterização das ofertas retalhistas de acesso em banda larga e as redes de 

suporte 

No final de 2010 existiam em Portugal cerca de três dezenas de OPS retalhistas ativos na 

prestação de serviços de acesso em banda larga em local fixo que detinham cerca de 

2,13 milhões de acessos. No entanto, a maioria são prestadores de pequena dimensão e 

apenas cinco entidades detêm mais de 98 por cento desses acessos190.  

Por outro lado, quatro prestadores do serviço telefónico móvel disponibilizavam, 

igualmente no final de 2010, o serviço de acesso em banda larga móvel a cerca de 1,3 

milhões de utilizadores finais191. 

Não obstante a definição do mercado de produto se dever basear no tipo e 

características do produto oferecido, e não nos meios tecnológicos de suporte, como 

ponto prévio analisam-se as características e o estado atual de implementação das 

diferentes tecnologias e infraestruturas de suporte à oferta de serviços de acesso em 

banda larga em Portugal, tendo em vista coadjuvar na definição do mercado retalhista. 

                                                           
189

 Na presente análise, o termo acesso em banda larga designa o acesso à Internet em banda larga.  
190

 A Cabovisão, a Optimus, o Grupo PT, a Vodafone e a ZON. 
191

 Tratam-se de acessos (à Internet) em banda larga com ligação através de placa (USB)/modem e 
computador. Os prestadores em causa são a TMN, a Vodafone, a Optimus e a ZON. 
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Esta análise está relacionada em parte com a definição do mercador retalhista de acesso 

à rede realizada no Capítulo 2, mas não se esgota na mesma. Isto porque podem existir 

determinadas tecnologias ou redes que, não suportando totalmente os três tipos de 

serviços – STF, TV e acesso em banda larga –, suportam o serviço de acesso em banda 

larga per se. É o caso, por exemplo, das redes móveis (3G/3.5G). 

Assim, em termos de infraestruturas de rede que permitem o acesso em banda larga em 

local fixo em Portugal, as mais relevantes continuam a ser a rede de cobre (utilizando a 

tecnologia ADSL), as redes de cabo (utilizando os modems de cabo) e as redes de fibra 

(utilizando modems óticos), que têm vindo a conquistar gradualmente mercado, conforme 

se pode atestar no gráfico seguinte.  

Gráfico 10 – Evolução do número de acessos de banda larga em local fixo no retalho 

 

Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados dos operadores (“outras” refere-se principalmente a fibra ótica) 

A principal tecnologia de acesso em banda larga fixa continua a ser o ADSL, que 

representa 52,4 por cento do total (10,3 pontos percentuais abaixo do máximo registado 

no 4.º trimestre de 2006 e tendo praticamente estagnado nos últimos trimestres), sendo a 

oferta suportada em cabo utilizada por 40,3 por cento dos clientes (tendo atraído, em 

termos líquidos, apenas cerca de metade das novas adesões à banda larga no último 
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trimestre de 2010). Já as outras tecnologias, principalmente ofertas baseadas em fibra 

(FTTH), representam, no final de 2010, ainda apenas 7,4 por cento do total dos acessos 

retalhistas, mas apresentam crescimentos muito elevados, acima dos 20 por cento ao 

trimestre. Mais significativamente, o acesso em banda larga suportado em fibra atraiu 

também cerca de 50 por cento das novas adesões líquidas no retalho no último trimestre 

do ano. 

Para além da crescente relevância da oferta suportada em fibra, o acesso em banda 

larga suportado nas redes móveis (3G/3.5G) ganhou rapidamente importância nos 

últimos anos, o que implica que se reanalise se estes acessos fazem ou não parte do 

mesmo mercado do produto que o acesso em banda larga fixa – ver secção 6.2.1.6. 

Conforme foi referido anteriormente, tem vindo a generalizar-se a prestação dos serviços 

retalhistas suportados em acessos em banda larga inseridos em pacotes de serviços – 

dual-play, triple-play ou mesmo quadruple-play192 – sendo raras ou, atualmente, 

inexistentes, as situações em que o serviço de acesso em banda larga é comercializado 

isoladamente. 

Nesta análise, e tendo em conta que é reconhecido pelo mercado que um dos fatores de 

adopção da banda larga é o serviço de TV193, no presente documento e em linha com o 

questionário efetuado, analisam-se os dados relativos aos serviços de banda larga sem 

TV e banda larga com TV, independentemente de terem também o STF (que perde 

atualmente relevância ao nível da procura por serviços em pacote incluindo o acesso em 

banda larga). 

Ainda que o número de acessos em banda larga individualizados continue, no curto e 

médio prazo, a ser relevante, por razões históricas (até há poucos anos não havia, no 

caso dos acessos em cobre, ofertas em pacote de banda larga e TV ou esta não era 

relevante), tem vindo a reduzir-se, em resultado do aumento do peso relativo das ofertas 

do serviço de acesso em banda larga integradas em pacotes de serviços.  

                                                           
192

 Banda larga e STF (ou TV), banda larga e STF e TV ou, adicionalmente, banda larga móvel. 
193

 Veja-se, por exemplo, o referido no Press Release relativo aos Resultados Anuais de 2010 da PT: “No 
4T10, as receitas de retalho aumentaram 0,2% face ao 4T09, suportadas no forte e contínuo desempenho da 
oferta triple-play do Meo (voz, dados e TV por subscrição), que está a impulsionar a contínua evolução das 
linhas telefónicas fixas e o crescimento da banda larga fixa”.  

Disponível em 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/AccessLinks/pr4t10p.htm. 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/AccessLinks/pr4t10p.htm
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Com efeito, atualmente, o mercado de retalho caracteriza-se pela crescente (e 

praticamente exclusiva) oferta e procura de serviços de comunicações eletrónicas de 

forma conjunta, constituindo normalmente pacotes de serviços – STF, acesso à banda 

larga e TV. Com efeito, a distribuição do número de acessos em banda larga (BL) fixa, 

em função do tipo de oferta (sendo o mais relevante a existência de TV ou não, 

independentemente da existência de STF), era, em finais de 2010, de 68 por cento para a 

oferta combinada BL+TV, sendo os restantes 32 por cento de BL comercializada sem 

estar associada a TV – no Gráfico 11 apresenta-se a evolução entre 2008 e 2010, 

notando-se o peso crescente das ofertas em pacote: 

Gráfico 11 – Evolução do n.º total de acessos em banda larga em função do tipo de oferta  

 

Como referido nos Capítulos 2 e 3, os serviços retalhistas suportam-se numa 

multiplicidade de redes e tecnologias de acesso fixo, desde as redes de cobre (usando 

ADSL) até às redes de fibra, passando pelas redes de cabo, mas do ponto de vista do 

típico utilizador final, o tipo de acesso (i.e. o “fio” que chega a casa) não é relevante. O 

que o utilizador pretende adquirir, sem restrições, é um serviço de acesso em banda 

larga (e.g. com determinado débito), sendo a entrega do mesmo realizada, 

indiferenciadamente, sobre um acesso suportado em infraestrutura de rede de cabo, de 

fibra ou outra, infraestrutura essa que é normalmente irrelevante para o utilizador final, 

ainda que se possa reconhecer que haja atualmente um enfoque das campanhas de 

marketing no termo “fibra (ótica)” e que isso possa ter impacto ao nível da procura. 

  0 

 200 000 

 400 000 

 600 000 

 800 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 400 000 

1 600 000 

2008 2009 2010 

BL [+STF] BL+TV [+STF] 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  128/275 

 

Neste contexto, uma das análises que importa desenvolver é a de avaliar se as ofertas de 

banda larga sem TV estão no mesmo mercado das ofertas de banda larga com TV – esta 

matéria será abordada em maior detalhe nas secções seguintes. 

6.2. Definição do mercado de produto de acesso em banda larga  

De acordo as Linhas de Orientação, e conforme explicitado na introdução, o processo de 

definição do mercado do produto tem como objetivo identificar todos os produtos e/ou 

serviços suficientemente permutáveis ou substituíveis, não só em termos das suas 

características objetivas, graças às quais estão particularmente aptos para satisfazer as 

necessidades dos consumidores, mas também em termos dos seus preços e da sua 

utilização pretendida. 

Registe-se que a CE não identifica na Recomendação sobre mercados relevantes o 

mercado retalhista de acesso em banda larga como um mercado relevante para efeitos 

de regulação ex ante, privilegiando a regulação ao nível grossista194.  

6.2.1. As análises de substituibilidade anteriores – manutenção da sua validade 

No âmbito da Recomendação da CE sobre mercados relevantes, aquela Instituição 

considera que é possível identificar três tipos de acesso à Internet, i.e., através: (i) do 

serviço por chamada (“dial-up”/banda estreita), (ii) do serviço de banda larga que utiliza a 

tecnologia xDSL ou de modem de cabo, e (iii) dos acessos dedicados195. Adicionalmente, 

a CE recomenda que a regulação seja tecnologicamente neutra, devendo-se ter em conta 

que produtos (retalhistas) de acesso em banda larga podem ser fornecidos através de 

diferentes redes, tais como as de cobre ou de cabo (ou outras). 

O ICP-ANACOM considera que, neste contexto específico, e dada a fraca evolução 

registada desde a última análise do mercado – excluindo-se obviamente a evolução ao 

nível da fibra, fora deste contexto196 –, as conclusões que foram extraídas em 

determinadas análises de substituibilidade realizadas à data mantêm-se válidas, no que 

                                                           
194

 Tal facto não exclui, por si, a possibilidade de o mercado retalhista de acesso em banda larga ser 
identificado como um mercado relevante e proposto ao nível nacional. 
195

 Cf. Recomendação – Exposição de Motivos, Secção 4.2.2. 
196

 Como já referido, ocorreram alterações significativas no mercado nacional desde 2009 ao nível da 
expansão da banda larga suportada em redes de fibra. Podendo ser relevante para efeitos de definição de 
mercado, como o foi nos capítulos anteriores, esta expansão requer que seja analisado o grau de 
substituibilidade destas opções de acesso em banda larga face às restantes soluções (suportadas em ADSL 
ou cabo). Esta matéria será analisada na secção 6.2.3. 
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diz respeito à definição do mercado de produto de retalho. Ou seja, considera-se que 

continuam válidas e atuais as seguintes análises de substituibilidade, apresentando-se 

agora uma atualização da fundamentação. 

6.2.1.1. O serviço de acesso em banda larga e em banda estreita  

Confirma-se que o serviço de acesso à Internet em banda estreita/“dial-up” continua a 

perder relevância, quer pelo cada vez mais reduzido número de acessos, quer pelo cada 

vez maior diferencial nas velocidades disponibilizadas (quando comparada a atual 

situação com a da anterior análise)197, pelo que se mantém, e reforça, o entendimento de 

que este serviço não é substituto do acesso em banda larga.  

6.2.1.2. O serviço de acesso em banda larga e os acessos dedicados  

Os serviços de acessos dedicados, i.e. suportados em circuitos alugados, são utilizados 

essencialmente por grandes clientes empresariais com necessidades acrescidas de 

qualidade de serviço, os quais procuram também acessos de elevada capacidade 

simétrica (igual velocidade/largura de banda no sentido descendente e ascendente), pelo 

que não estão no mesmo mercado de produto, sendo que o fornecimento de “acessos 

dedicados” (neste contexto, os segmentos terminais de circuitos alugados) foi analisado 

por esta Autoridade no âmbito do Mercado 6 da Recomendação da CE sobre mercados 

relevantes198. Mantém-se assim o entendimento de que este serviço não é substituto do 

acesso em banda larga. 

6.2.1.3. O serviço de acesso em banda larga suportado em ADSL e em cabo 

Em termos gerais, e conforme concluído também na anterior análise de mercado, os 

serviços de acesso em banda larga por cabo e por ADSL apresentam funcionalidades 

muito semelhantes do ponto de vista dos utilizadores finais: acesso permanente, débitos 

                                                           
197

 Apenas existiam 28.992 utilizadores de dial-up no final de 2010 (menos de 1,5 por cento do total de 
utilizadores do serviço de acesso à Internet), utilizando velocidades cerca de 20.000 vezes inferiores à 
velocidade máxima atualmente comercializada em banda larga (1 Gbps).  
198

 “As diferenças de preço entre os serviços ADSL e o serviço de circuitos alugados são de tal modo 
significativas que não indiciam uma real substituibilidade (do lado da procura) entre estes serviços, reflectindo 
antes a diferença de funcionalidade e níveis de desempenho (…). De facto, além do débito garantido, 
também a qualidade de serviço garantida pelos circuitos alugados, quer em termos de reparação de avarias 
quer em termos de disponibilidade, é substancialmente superior à disponibilizada pelos serviços assimétricos 
e de transmissão de dados.” – Cf. decisão relativa ao Mercado 6 em:  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=999392.   

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=999392
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equivalentes (até 24 Mbps, por limitações no cobre, usando a tecnologia ADSL2+) e 

qualidade percetível equivalente, pelo que se poderá concluir que estão aptos a 

satisfazer necessidades idênticas199.  

As várias ofertas de serviço de acesso em banda larga por ADSL e por cabo, com 

características similares, têm sido de forma genérica lançadas em simultâneo, o que 

poderá sugerir que as condições comerciais de um tipo de serviço condicionam as do 

outro, e vice-versa. Atendendo ainda aos níveis de preços aproximados de ambas as 

ofertas, é razoável admitir que um aumento pequeno mas significativo e não transitório do 

preço do acesso em banda larga por cabo conduza à sua substituição por um acesso por 

ADSL, em volume suficiente para tornar o aumento de preços não lucrativo, sendo o 

contrário igualmente verdadeiro. 

Acresce que os serviços de acesso por ADSL e por cabo cobrem, na generalidade (no 

âmbito das ofertas em pacote), áreas geográficas comuns, tendo sido já demonstrada a 

sua substituibilidade.  

Com efeito, de acordo com a informação disponível, Portugal continua a ser um dos 

Estados-Membros onde o grau de desenvolvimento e implantação dos serviços de 

acesso em banda larga sobre cabo atinge uma dimensão mais significativa e bastante 

relevante e comparável com os serviços suportados no cobre200. No gráfico seguinte 

apresentam-se as taxas de penetração dos serviços de acesso em banda larga 

suportados nas redes de distribuição por cabo em vários Estados-Membros da UE: 

                                                           
199

 Ver a este respeito os estudos efetuados pelo ICP-ANACOM relativamente à “Qualidade do serviço de 
acesso à Internet em banda larga” (estudo de 2010 em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1056278, 
que, nomeadamente, “comparou as ofertas dos acessos fixos (cabo e ADSL) onde se procurou assegurar 
representatividade ao nível do território de Portugal Continental”). 
200

 Nomeadamente, os dados referentes à cobertura dos alojamentos cablados – que atingem mais de 70 por 
cento das habitações –, traduzem-se num número considerável de clientes do serviço de acesso em banda 
larga através desta tecnologia, apesar de o número de clientes de acesso em banda larga através de ADSL 
ainda ser, atualmente, superior. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1056278
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Gráfico 12 – Penetração dos serviços de acesso em banda larga (em termos de população) 

suportados nas redes de distribuição por cabo na UE (Janeiro de 2010) 

 

Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados do 15.º Relatório de Implementação 

Comparando com os restantes Estados-Membros, verifica-se que Portugal continua a ser 

dos países onde os acessos em banda larga através de modem de cabo têm um peso 

mais significativo no total dos acessos em banda larga, ultrapassando claramente a 

média europeia.  
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Gráfico 13 – Peso dos acessos em banda larga suportados nas redes de distribuição por cabo no total 

de acessos em banda larga (Janeiro de 2010) 

 

Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados do 15.º Relatório de Implementação 

Finalmente, com a crescente proliferação das ofertas em pacote (suportadas 

indiferentemente quer em ADSL quer em cabo), a substituibilidade entre estes dois tipos 

de acessos torna-se ainda mais evidente, pelo que o ICP-ANACOM mantém o 

entendimento de que, do ponto de vista da procura e da oferta, os serviços de acesso em 

banda larga por ADSL e por cabo são substitutos e fazem parte do mesmo mercado de 

retalho.  

6.2.1.4. O serviço de acesso em banda larga suportado em ADSL/cabo e em 

sistemas de comunicações via satélite ou BWA  

De acordo com os dados disponíveis, os sistemas de comunicações via satélite 

continuam a apresentar uma utilização muito reduzida, apenas em situações muito 

pontuais e a nível empresarial, ao passo que, atualmente, só existe uma empresa a 

explorar ativamente uma solução BWA de acesso à banda larga, e apenas em certas 

áreas de Lisboa e Porto, não se registando progressos recentes ao nível da cobertura e 

do número de clientes ativos.  
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Por outro lado, ainda que haja algum interesse por parte de intervenientes do mercado 

em introduzir soluções de acesso baseadas em BWA em Portugal – tendo o ICP-

ANACOM atribuído direitos de utilização de frequências reservadas para o BWA, como já 

referido –, não se prevê também que, no período de tempo que decorre até à próxima 

análise deste mercado, as redes BWA venham a ter uma cobertura significativa. 

Assim, em relação às outras plataformas já existentes e ofertas comercialmente 

disponíveis, vista a análise supra e tendo em conta o grau de substituibilidade que 

tenham ou possam vir a ter no futuro, o ICP-ANACOM considera que, face à reduzida 

disponibilidade, cobertura e penetração no mercado, estas ofertas de acesso em banda 

larga continuam a não ser relevantes para efeitos da definição de mercado, pelo que não 

serão analisados no contexto dos mercados de banda larga.  

6.2.1.5. O serviço de acesso em banda larga a clientes residenciais e não 

residenciais 

No contexto atual de procura e oferta de serviços em pacote, uma possível distinção 

entre clientes residenciais e não residenciais pode ser relevante para outros serviços 

(que não o de banda larga), por exemplo, por estes últimos clientes não necessitarem 

normalmente de serviços de TV201.  

Por outro lado, há empresas que procuram cada vez mais “soluções à medida”, que 

incluem muitas vezes aplicações e serviços específicos (e.g. VPN, partilha de ficheiros, 

segurança de rede), e até procuram satisfazer as suas necessidades de largura de 

banda/capacidade dedicada com recurso a circuitos alugados, pelas razões acima 

evidenciadas. No entanto, essas empresas, geralmente as médias e grandes empresas – 

mais exigentes em termos de qualidade (contenção202) ou de largura de banda (no 

sentido utilizador-rede, upstream203) e que procuram muitas vezes ligar múltiplas 

instalações e em rede –, não constituem o grosso do mercado empresarial alvo das 

ofertas correntes de acesso em banda larga, que é constituído fundamentalmente por 

                                                           
201

 Com exceção de alguns estabelecimentos de restauração e hotelaria. 
202

 Por exemplo, a representatividade das classes de contenção 1:10 e 1:20 no conjunto das classes 
disponibilizadas na oferta “Rede ADSL PT”, em termos de número de acessos, é muito reduzida, inferior a 5 
por cento. 
203

 Por exemplo, a representatividade das classes de débito no sentido ascendente superior a 512 Kbps no 
conjunto das classes disponibilizadas na oferta “Rede ADSL PT”, em termos de número de acessos, é 
também extremamente reduzida, inferior a 1 por cento. 
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micro e pequenas empresas, e aquela possível distinção perde importância num contexto 

em que se considera apenas o serviço de acesso em banda larga.  

Ou seja, em termos de acesso em banda larga, nomeadamente do lado da procura, 

continua a considerar-se não haver evidências de diferenças substanciais entre o 

comportamento dos clientes residenciais e dos clientes empresariais (das micro/SoHo e 

pequenas empresas), pelo que se mantém o entendimento de que o mercado não deve 

ser segmentado entre tipos de clientes. 

Acresce ainda que o peso (do número) de clientes empresariais no mercado global de 

acesso em banda larga tem vindo paulatinamente a decrescer, já que se no início foram 

dos primeiros a aderir e rapidamente atingiram a saturação (praticamente todas as 

empresas terão um acesso à Internet em banda larga), mais recentemente o mercado 

tem crescido praticamente e exclusivamente por conta de novos clientes residenciais. Por 

exemplo, cerca de 95 por cento (no 1.º Trimestre de 2011) dos clientes de serviços 

suportados em redes de fibra são clientes residenciais. 

Neste contexto, se no passado não havia evidências de não substituibilidade entre 

diferentes tipos de clientes, seguramente que não é agora que tal se torna(rá) evidente. 

6.2.1.6. Serviço de acesso em banda larga fixa vs. Serviço de acesso em banda 

larga móvel 

Um utilizador final pode aceder à Internet utilizando um acesso de banda larga fixa, como 

analisado nas secções anteriores, ou um acesso de banda larga móvel. Neste último 

caso, e para as tecnologias atualmente mais representativas – 3G/3.5G204 –, o utilizador 

final pode recorrer a telemóveis/smartphones que disponham daquela tecnologia ou a 

computadores pessoais (normalmente portáteis) ligados a placas de transmissão de 

dados/modems (USB, PCMCIA ou equivalente), esta última com uma experiência de 

utilização que se poderá aproximar do acesso em banda larga em redes fixas. Assim, 

                                                           
204

 As tecnologias BWA (e.g., WiMAX móvel) e o LTE (4G) ainda não se encontram disponíveis (em larga 
escala) e o Wi-Fi não é uma tecnologia de acesso móvel. Por outro lado, as tecnologias GPRS/2.5G não 
podem ser consideradas tecnologias de banda larga, mas antes de banda estreita, dadas as limitadas 
velocidades de acesso (em ambos os sentidos). 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  135/275 

 

nesta secção, tem-se apenas em conta o serviço de acesso em banda larga móvel 

através destas placas205. 

Na anterior análise de mercados, o ICP-ANACOM concluiu que a “ausência de 

substituibilidade do lado da procura (para a maioria dos utilizadores)206 e o entendimento 

que a substituibilidade do lado da oferta não é relevante207 (…) indicia que a existência de 

ofertas de acesso à Internet móvel não conduz a um constrangimento à definição, por 

parte do monopolista hipotético, de um preço acima do nível de concorrência na 

prestação do serviço de acesso em banda larga fixa. Assim, para o período de tempo 

relevante nesta análise de mercado, entende-se que os acessos em banda larga fixa e os 

acessos em banda larga móvel não estão incluídos no mesmo mercado relevante”. 

Apesar do crescimento do número de acessos retalhistas em banda larga móvel208, o ICP-

ANACOM mantém o mesmo entendimento de que o serviço de banda larga móvel não 

pode ser considerado, à partida, substituto do serviço de banda larga fixa.  

                                                           
205

 Dadas as diferenças substanciais entre o acesso em banda larga móvel através de telemóveis e através 
de computadores pessoais/modems já se tinha concluído anteriormente que os primeiros não são claramente 
substitutos do serviço de acesso em banda larga fixa. Com efeito, os clientes com terminais móveis 
(telemóveis/smartphones) com acesso 3G/3.5 estão habilitados a utilizar serviços de acesso em banda larga, 
mas não utilizam necessariamente o serviço de acesso à Internet nesse mesmo terminal (nomeadamente 
para downloads), utilizando normalmente outros serviços característicos da 3.ª geração móvel, i.e. 
videotelefonia, transmissão de dados (e.g. envio/receção de MMS ou fotografias), mobile tv, etc. Só a 

reduzida dimensão do ecrã do terminal móvel é já uma forte limitação neste tipo de acesso à Internet em 
banda larga (browsing) face a um acesso através de um normal ecrã de computador.  
206

 “o grau de substituibilidade entre o serviço de acesso em banda larga fixa e o serviço de acesso em banda 
larga móvel é limitado, sendo o serviço de acesso em banda larga móvel essencialmente dirigido a um 
segmento específico (além dos utilizadores elegíveis para os programas “e-escola”, “e-professor” e “e-
oportunidades”), constituído por utilizadores: 

- que não necessitam de um acesso fixo (para comunicações de voz ou televisão); 

- que valorizam a mobilidade; 

- que não necessitam de serviços de acesso em banda larga de maior qualidade, em termos de débito; 

- que não são utilizadores intensivos”. 
207

 “Para entrar no mercado do acesso em banda larga na rede fixa, os prestadores de acesso em banda 
larga móvel teriam de adquirir os inputs grossistas relevantes ou construir a sua própria rede (…) de forma 
rápida e de baixo custo. Por esse motivo, estes prestadores não conseguem impor um constrangimento nos 
prestadores de banda larga fixa. Por outro lado, todos os operadores do serviço móvel terrestre inserem-se 
em grupos económicos que estão também a prestar serviços de acesso em banda larga na rede fixa. A 
situação contrária (prestadores do serviço de acesso em banda larga na rede fixa entrarem na oferta de 
serviços de banda larga móvel) ainda é mais difícil de vir a ocorrer, dadas as necessidades de espectro e de 
este constituir um recurso escasso”. 
208

 No final de 2007, o número de acessos em banda larga móvel através de placas/modems era de 660 mil, 
tendo atingido no final de 2010, 1,3 milhões (crescimento de 96 por cento). No caso do acesso em banda 
larga fixa, a evolução foi de 1,5 milhões no final de 2007 para 2,1 milhões em 2010, o que representa um 
crescimento de 38 por cento. Em números absolutos, a evolução foi idêntica (cerca de 700 mil acessos no 
fixo e no móvel). 
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De seguida analisam-se de um modo sumário as principais diferenças (e semelhanças) 

nas características e funcionalidades do serviço de acesso em banda larga fixa e do 

serviço de acesso em banda larga móvel, demonstrando-se que não estão aptos para 

satisfazer as mesmas necessidades por parte de utilizadores finais que pretendem um 

acesso em banda larga – no Anexo V encontra-se uma análise mais detalhada desta 

matéria. 

Substituibilidade do lado da procura 

Ainda que um utilizador “regular”209 possa aceder à Internet através de placas/modems 

móveis com uma experiência de utilização que se poderá aproximar do acesso em banda 

larga fixa, considera-se que a substituibilidade do lado da procura é limitada, dadas as 

diferenças que existem nestes dois tipos de acessos, quer desde logo e 

fundamentalmente na dicotomia fixo/móvel (inflexibilidade vs mobilidade), quer em termos 

de custos ou mesmo em termos de velocidades de acesso.  

Na relação entre preços e velocidades de acesso disponibilizadas, as ofertas móveis 

continuam a comparar desfavoravelmente com as ofertas de banda larga fixa, se bem 

que se possa argumentar que nas regiões onde não existem ofertas de banda larga 

suportadas em redes de cabo (ou OLL) a diferença entre preços para ofertas similares 

seja menos pronunciada (conforme Tabela 24 a Tabela 27 do Anexo V)210. 

Genericamente, a diferença de preços continua a ser muito significativa e agrava-se 

quando se tem em conta as velocidades de acesso contratadas e as limitações de 

volume mensal de tráfego que estão associadas à generalidade das ofertas de acesso 

em banda larga móvel. Para além do mais, a diferença entre os débitos máximos das 

ofertas de acesso em banda larga fixa e móvel tem até vindo a alargar-se, sendo 

atualmente de mais de 20 vezes superior, 1 Gbps, no fixo, face a 43 Mbps, no móvel. 

Onde as duas ofertas mais se aproximam em termos de preços e de débitos é nas “áreas 

NC” e no caso da oferta de banda larga “móvel” restrita a um local fixo (por exemplo, no 

caso do Grupo PT, uma oferta de 5 Mbps tem um preço mensal de 23,96 euros no caso 

                                                           
209

 Um utilizador que não requeira downloads intensivos nem, por exemplo, a visualização/troca de vídeos em 
alta definição. Ou seja, o normal utilizador da Internet, que utiliza o email e o “instant messenger/chat”, faz 
pesquisas e ou acede a determinados sítios (e.g. compras, serviços bancários, etc.). 
210

 Por exemplo, nos casos zonas “Não Sapo”, às mensalidades do acesso em banda larga fixa (que são 
superiores às mensalidades “normais”) acresce o pagamento da assinatura da PT Comunicações, para 
acesso ao STF. 
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da banda larga móvel em local fixo, sendo a oferta mais semelhante no caso da banda 

larga fixa a oferta de 4 Mbps, com um preço de 20,99 euros – ver Tabela 26). 

Verifica-se também que, não obstante o crescimento significativo no número de acessos 

em banda larga móvel em 2008 e 2009 (ainda que em 2010 essa tendência não se tenha 

observado), tal não parece ter em nada afetado a evolução da procura de acessos em 

banda larga fixa211. Dito de outro modo, não parece haver uma substituição ou migração 

de acessos de banda larga fixa por acessos de banda larga móvel. Com efeito, desde 

2008, o crescimento trimestral do número de clientes de banda larga fixa tem-se mantido 

em torno dos 3 por cento a 4 por cento. 

Adicionalmente, os dados disponíveis do mercado (e.g. do conjunto dos agregados que 

têm acesso em banda larga móvel, cerca de 24 por cento têm também acesso em banda 

larga fixa) indiciam um grau de complementaridade entre os dois tipos de acesso212. A 

este respeito, note-se que a maior parte das ofertas de acesso em pacote (com banda 

larga fixa) inclui, atualmente, 100 MB mensais gratuitos, para acesso em banda larga 

móvel.  

Por outro lado, quase metade dos agregados familiares com Internet fixa referiu ter 

selecionado o respetivo operador por este oferecer o serviço integrado em ofertas em 

pacote213. Como se referiu atrás, um dos principais drivers da adopção de banda larga é o 

serviço de TV por subscrição, serviço esse que não é disponibilizado no caso do acesso 

em banda larga móvel.  

Por fim, o tráfego gerado pelos clientes ativos de acesso em banda larga móvel através 

de placas/modem, em termos médios (2,2 GB por cliente e por mês), é significativamente 

inferior ao tráfego médio da banda larga fixa (26,8 GB por cliente e por mês)214. Esta 

diferença (de dez vezes) pode ser explicada pelos limites de tráfego existentes na maioria 

das ofertas de banda larga móvel, em alguns casos muito inferiores aos da banda larga 

fixa (onde praticamente já não existem limites), pelos preços praticados em cada um dos 

                                                           
211

 O número de acessos em banda larga móvel manteve-se praticamente idêntico ao longo dos vários 
trimestres de 2010, tendo-se observado um crescimento de 0,2 por cento entre o 1.º e o 4.º trimestre de 
2010. 
212

 De acordo com o Eurobarómetro Marktest, de Dezembro de 2010. 
213

 Conforme “Inquérito ao consumo dos serviços de comunicações electrónicas - População residencial” 
(2009), disponível - http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1026814. 
214

 Relatório do 4.º trimestre de 2010 sobre o serviço de acesso à Internet, disponível em 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1071970.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1026814
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1071970
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tipos de acesso e pelos diferentes perfis dos utilizadores e de padrões de utilização 

destes dois tipos de acesso em banda larga. 

Substituibilidade do lado da oferta 

Para efeitos da análise da substituibilidade do lado da oferta, verifica-se que os 

operadores móveis inserem-se em grupos económicos que estão também a prestar 

serviços de acesso em banda larga fixa. 

Um outro aspeto relevante passa pelo facto de existirem ofertas específicas de acesso 

em banda larga móvel, disponibilizadas pelo operador de rede fixa que pertence ao 

mesmo grupo empresarial dos operadores do serviço móvel terrestre, aos clientes que 

contratem pacotes de serviços que incluem o serviço de acesso em banda larga fixa. Tal 

facto mostra um certo grau de complementaridade, e não de substituibilidade, entre os 

dois serviços de acesso em banda larga: o fixo e o móvel. Por exemplo, a ZON, que em 

2008 assinou um contrato com a Vodafone para a prestação do serviço de acesso em 

banda larga móvel, utiliza este tipo de acesso para oferecer os seus pacotes de serviços 

(e.g. triple play) em áreas geográficas onde não possui rede de cabo. E a própria ZON 

reconhece o carácter complementar da banda larga móvel face à banda larga fixa ao 

referir, por exemplo, no Relatório e Contas Consolidadas dos Primeiros Nove Meses de 

2010 que “O nosso serviço móvel apela aos consumidores devido à sua oferta muito 

atractiva no caso de se tratar de um cliente Triple Play da ZON. No entanto, estas ofertas 

são encaradas como um complemento de mobilidade”215. 

Por outro lado, é pouco expectável que, no curto prazo, os desenvolvimentos nas redes 

móveis (nomeadamente através da introdução da tecnologia LTE, ainda em fase pré-

comercial) permita replicar as características dos serviços de acesso em banda larga fixa, 

nomeadamente ao nível do acesso contínuo a múltiplos canais de IPTV ou a streaming 

de vídeo, especialmente de alta definição. E as redes fixas também serão desenvolvidas, 

pelo que face às expectativas dos consumidores e às necessidades de largura de banda 

que serão crescentes com o desenvolvimento de certas aplicações, é provável que o 

grau de substituibilidade entre o serviço de acesso em banda larga móvel e o serviço de 

acesso em banda larga fixa continue a ser muito limitado, especialmente no período de 

tempo até à próxima análise de mercados. 

                                                           
215

 Ver http://www.zon.pt/microsites/investidores/DocRender.aspx?FileId=980.  

http://www.zon.pt/microsites/investidores/DocRender.aspx?FileId=980
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Conclusão 

Em conclusão, há uma manutenção (desde a anterior análise de mercados) das 

características da procura e oferta disponíveis, nomeadamente:  

 A diferença fundamental entre os acessos ao nível da mobilidade (intrínseca ao 

serviço de acesso em banda larga móvel e valorizada pelos respetivos 

aderentes216), sendo que a ponderação deste facto isolado levaria à conclusão de 

que os serviços de acesso em banda larga fixa e de acesso em banda larga móvel 

não seriam substitutos, podendo-se, equacionar, quanto muito, a inclusão dos 

acessos em banda larga móvel restritos a um local fixo (o que não alteraria os 

resultados da análise face ao reduzido peso destes acessos no total de acessos 

em banda larga fixa217). 

 As diferenças de preços, mais reduzidos, para um débito equivalente, no serviço 

de acesso em banda larga fixa (nomeadamente nas áreas onde existem redes e 

ofertas alternativas). 

 O débito máximo das ofertas, muito superior no serviço de acesso em banda larga 

fixa (1 Gbps no fixo face a 43 Mbps no móvel). 

 A existência de limites no volume mensal de tráfego no serviço de acesso em 

banda larga móvel, para uma grande parte das ofertas. 

 As diferenças no tráfego gerado pelos clientes de banda larga fixa e de banda 

larga móvel, num fator de dez. 

Adicionalmente, a procura atual centra-se, praticamente em exclusivo, em pacotes de 

serviços (fixos), que incluem o acesso em banda larga fixa e apenas complementarmente 

o acesso em banda larga móvel218, dado que, por exemplo, a banda larga móvel não 

permite o acesso contínuo a múltiplos canais de IPTV ou o streaming de vídeo, 

especialmente de alta definição. 

                                                           
216

 De facto, de acordo com o ICSCE 2009, 50,1 por cento dos clientes do serviço de acesso em banda larga 
móvel aderiu a este serviço porque “Precisa de utilizar a Internet em qualquer lugar” ou “Gosta de utilizar 
Internet em qualquer lugar”. 
217

 Os acessos em banda larga móvel em local fixo representam menos de 3 por cento dos acessos em 
banda larga fixa. 
218

 Na versão básica, o acesso em banda larga móvel é, normalmente, disponibilizado gratuitamente num 
pacote triple-play para um volume de tráfego de 100 MB mensais.  
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Face ao disposto, considera-se que o grau de substituibilidade entre o serviço de acesso 

em banda larga fixa e o serviço de acesso em banda larga móvel continua a ser limitado. 

Com efeito, a continuada ausência de evidências que levem à conclusão de que existe 

um nível de substituibilidade do lado da procura suficientemente forte, e o entendimento 

que a substituibilidade do lado da oferta não é tão relevante nesta análise não resultando 

numa conclusão distinta, indicia que a existência de ofertas de acesso em banda larga 

móvel não conduz a um constrangimento à definição, por parte do monopolista hipotético, 

de um preço acima do nível concorrencial na prestação do serviço de acesso em banda 

larga fixa. 

Adicionalmente, a nível dos outros Estados-Membros, apenas o regulador Austríaco 

considerou estes dois serviços como sendo substitutos, tendo em conta certas 

especificidades dos seus mercados, particularmente o facto de a maior parte dos 

utilizadores austríacos utilizar o acesso em banda larga fixa como um produto isolado, e 

não em pacote com outros serviços, o que não corresponde à situação existente em 

Portugal219.  

Assim, para o período de tempo relevante nesta análise de mercado, entende-se que os 

acessos em banda larga fixa e os acessos em banda larga móvel não pertencem ao 

mesmo mercado do produto. Sem prejuízo, o ICP-ANACOM acompanhará de perto a 

evolução nesta matéria. 

6.2.2. A oferta de acesso em banda larga individual e em pacote 

6.2.2.1. A posição da CE 

A Recomendação da CE sobre mercados relevantes não faz per se qualquer referência 

ou fornece orientações específicas para a definição dos mercados de serviços ou 

produtos em pacote. Contudo, na Exposição de Motivos, a CE refere que se, na presença 

de um SSNIP no preço de um pacote de serviços, houver evidências de uma substituição 

desse pacote pelos serviços individuais por parte de um número significativo de clientes, 

                                                           
219

 Na sua análise de mercados, “based on the customers' survey, RTR stresses that residential mobile 
broadband customers use their connection mainly on a stand-alone basis (76%), rather than coupled with a 
fixed connection (24%). RTR also notes that most mobile broadband connections are used at a fixed location 
e.g. at the customer's home. Residential customers view therefore mobile broadband as a substitute rather 
than a complement to fixed broadband. RTR [also] concludes that bundled offers will not prevent a sufficiently 
large number of customers from switching from fixed to mobile broadband access in order to argue against the 
substitutability of the two products”. 
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então pode-se concluir que os serviços individuais constituem mercados relevantes por 

direito próprio e não o pacote220. 

Para a CE, na maioria dos casos, os serviços individuais e em pacote não são bons 

substitutos (entre si) do lado da procura, mas podem ser considerados como fazendo 

parte do mesmo mercado de retalho se não houver procura independente por partes 

individuais do pacote. 

Na supra-referida Recomendação, a CE identifica as seguintes vantagens das ofertas em 

pacote: 

 Do lado da oferta, a agregação de dois ou mais serviços numa única oferta é 

justificada por economias na distribuição, produção e nos custos de transação, 

bem como na capacidade de melhorar a qualidade do produto. A agregação (em 

pacote) também pode estar relacionada com a tecnologia utilizada numa 

determinada rede, que pode ser configurada para fornecer uma ampla gama de 

serviços.  

 Do lado da procura, os consumidores podem ter uma preferência por um pacote, 

se houver custos de mudança significativos. Neste caso, os consumidores podem 

preferir adquirir os serviços como um pacote a partir de um único fornecedor e, 

assim, o pacote pode-se tornar no mercado do produto relevante. Para a CE, 

enquanto certos pacotes estão bem estabelecidos (voz e SMS nas redes móveis), 

outros estarão num estágio inicial, tais como os pacotes de televisão e Internet. 

6.2.2.2. A posição do BEREC 

Num recente relatório, o BEREC defende que, no âmbito da Lei da Concorrência, o 

processo de definição de um mercado de produto incluindo um pacote não deve ser 

substancialmente diferente do seguido na definição do mercado para um serviço 

                                                           
220

 A agregação refere-se a situações em que dois ou mais produtos são oferecidos em pacote. Nos casos 
em que apenas o pacote está disponível e não os componentes individuais está-se perante um pacote puro. 
Nos casos em que o pacote e os componentes individuais estão disponíveis no mercado, os pacotes 
denominam-se de mistos, isto se o pacote for vendido com um desconto face à soma dos preços dos 
componentes individuais. 
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autónomo221. No entanto, para esta entidade, a aplicação do quadro regulatório atual para 

serviços em pacote não é simples e direta. 

Segundo o BEREC, a Jurisprudência Comunitária da Concorrência indica que a 

existência de operadores alternativos com ofertas de acesso autónomas pode ser vista 

como um indicador importante da procura individual (desse produto), enquanto a teoria 

económica indica que pode ser adequado definir um mercado distinto para pacotes de 

serviços se a substituibilidade entre os serviços oferecidos autonomamente e em pacote 

for limitada. Especificamente para o BEREC, a presença de economias de gama e 

economias ao nível dos custos de transação, entre outros, poderia justificar a definição 

de mercados distintos para os pacotes de serviços e para os serviços individuais. 

Por outro lado, e usando a lógica do teste SSNIP, o resultado de um exercício de 

definição de mercado envolvendo pacotes depende do grau de substituibilidade entre os 

pacotes e os produtos individuais, bem como do produto focal222. O BEREC nota que 

pode haver substituibilidade assimétrica entre pacotes e produtos individuais. Por 

exemplo, os utilizadores finais podem considerar pacotes de STF e banda larga 

substitutos do STF, mas possivelmente não o contrário (i.e., o STF substituto de pacotes 

de STF e banda larga). Isto poderia significar que a disponibilidade de pacotes limita a 

capacidade de um monopolista hipotético de um serviço individual em manter, com 

rentabilidade, os preços acima do nível concorrencial. É possível, no entanto, que o 

oposto possa não ocorrer: que os produtos individuais não restrinjam a capacidade de um 

monopolista hipotético que ofereça serviços em pacotes em manter, com lucro, os preços 

acima do nível concorrencial. Neste cenário, o pacote pode estar no mesmo mercado 

definido a partir do serviço individual (como o produto focal) mas o serviço oferecido 

autonomamente não faria parte do mercado definido com o pacote como o produto focal. 

O diagrama abaixo ilustra essa situação:  

                                                           
221

 “BEREC report on impact of bundled offers in retail and wholesale market definition”, disponível em 
http://www.erg.eu.int/doc/berec/bor_10_64.pdf. 
222

 O produto principal, oferecido de forma individual ou incluído em pacotes. No caso em apreço, será o 
acesso em banda larga.  

http://www.erg.eu.int/doc/berec/bor_10_64.pdf
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Figura 14 – Substituibilidade assimétrica entre um produto individual (BL) e um pacote (que inclui BL)  

 

  Fonte: BEREC, BoR (10) 64, de 2010. 

No diagrama da esquerda, a banda larga é o foco do produto e o pacote restringe o preço 

a definir pelo fornecedor de acesso em banda larga. Como resultado, o mercado é 

definido como contendo o serviço de banda larga individual e o pacote de serviços de 

banda larga e STF. No diagrama à direita, contudo, o serviço de banda larga não é 

suficiente para restringir os preços do operador que agrega os produtos e, assim, a 

banda larga individual não integra o mercado de pacotes. 

6.2.2.3. A realidade em Portugal 

Em Portugal, os dados disponíveis mostram uma adesão significativa a serviços em 

pacote (que inclui o serviço de acesso em banda larga), em substituição dos serviços de 

banda larga isolada, os quais, no entanto, ainda subsistem por razões históricas, ainda 

que o principal operador de cabo (e com a segunda maior quota de mercado na banda 

larga) tenha sempre oferecido o acesso em banda larga em pacote com o serviço de 

televisão por opção comercial223. 

Neste momento, o impulsionador do crescimento do mercado (de banda larga) é, 

fundamentalmente, a procura e oferta de pacotes de serviços, essencialmente dos que 

incluem, além do acesso em banda larga, o serviço de televisão. Os utilizadores finais 

têm mostrado uma clara preferência por serviços em pacote (a partir de um único 

fornecedor224), mesmo quando não existem custos de mudança significativos para os 

produtos individuais que constituem o pacote.  

                                                           
223

 Também com vista a prevenir eventuais tentativas de fraude associada ao serviço de televisão analógica. 
224

 O que permite potenciais ganhos para o cliente final, desde logo ao nível da não duplicação dos custos de 
instalação, bem como da fatura única e do contacto com uma única entidade em caso de eventuais 
problemas.  
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De facto, como se mostrou no Gráfico 11 supra, o número de acessos em banda larga 

(individualizados, com ou sem STF) era, de acordo com os dados disponíveis relativos ao 

final de 2010, de apenas 32 por cento do total do parque existente. Tendo em conta a 

evolução havida no período 2008-2010, tal significa que as adesões mais recentes a 

serviços de banda larga têm sido praticamente todas em pacotes de banda larga com o 

serviço de televisão. Se, em 2007, a CE considerava que os pacotes de televisão e 

acesso em banda larga estariam ainda num estágio inicial de desenvolvimento, o ICP-

ANACOM entende que, neste momento, encontram-se totalmente desenvolvidos e 

amadurecidos, pelo menos em Portugal. 

Nesta circunstância em que não existe procura (significativa) independente de 

componentes individuais do pacote, isto é, de banda larga (ou mesmo de televisão), os 

serviços individuais e em pacote podem ser considerados como fazendo parte do mesmo 

mercado de retalho, pois pode considerar-se que há substituibilidade assimétrica entre 

pacotes (com banda larga e televisão) e acesso em banda larga individual (com ou sem 

STF): os utilizadores finais consideram os pacotes de banda larga (e televisão) 

substitutos dos serviços de banda larga individual (com ou sem STF), mas não o 

contrário. Ou seja, a disponibilidade de pacotes de serviços limita a capacidade de um 

monopolista hipotético do serviço de acesso em banda larga individual em manter, com 

rentabilidade, os preços acima do nível concorrencial, mas o oposto já não ocorre: uma 

eventual oferta de acesso em banda larga individual (que praticamente não existe 

atualmente) já não restringe a capacidade de um monopolista hipotético de pacotes com 

os serviços de banda larga e televisão em manter, com lucro, os preços acima do nível 

concorrencial. 

Neste contexto, o ICP-ANACOM conclui que o mercado de produto retalhista a 

considerar neste âmbito é o acesso em banda larga, independentemente de ser oferecido 

de modo isolado ou num pacote (juntamente com outros serviços, como o STF ou a 

televisão). O mercado de produto inclui, assim, o acesso em banda larga comercializado 

individualmente e em pacote de serviços. 
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6.2.3. Serviço de acesso em banda larga através de fibra vs. ADSL/Cabo 

6.2.3.1. O princípio da neutralidade tecnológica 

No âmbito da sua prática, a CE concluiu que os produtos incluídos no mercado 

(retalhista) do acesso em banda larga podem ser fornecidos através de vários tipos de 

redes e tecnologias suscetíveis de serem utilizadas para a oferta de um dado serviço225. 

Um exemplo apresentado pela CE reside no facto dos utilizadores finais poderem utilizar 

redes distintas, tais como a rede de cabo e até redes de satélite, para o mesmo fim, 

nomeadamente para a disponibilização de acesso à Internet. 

Considerar todas as redes e tecnologias que permitem prestar serviços de acesso em 

banda larga consubstancia uma abordagem que segue o princípio da neutralidade 

tecnológica, princípio este fundamental no âmbito do atual quadro regulamentar, 

conforme referido no art.º 8.º, n.º 1 da Diretiva-Quadro, devendo, assim (também) a 

definição de mercados ser, à partida, neutra face à rede e tecnologia utilizada na oferta 

dos serviços. 

Neste contexto, releve-se o disposto no art.º 5.º, n.º 8, da LCE: “No âmbito das suas 

atribuições de regulação, consagradas nesta lei, nomeadamente das destinadas a 

assegurar uma concorrência efectiva, e sem prejuízo da adopção, quando necessária à 

prossecução dos objectivos de regulação estipulados neste artigo, de medidas 

adequadas à promoção de determinados serviços, deve a ARN procurar garantir a 

neutralidade tecnológica da regulação”. 

6.2.3.2. Análise de substituibilidade 

Na anterior análise de mercados, o ICP-ANACOM considerou que, “apesar de o peso dos 

acessos em fibra óptica no mercado retalhista de acesso em banda larga ser ainda 

diminuto, é expectável que no período de abrangência da presente análise esta 

tecnologia venha a ter desenvolvimentos significativos” e entendeu, por isso, que “em 

Portugal, o mercado retalhista de acesso em banda larga é constituído pelos serviços de 

acesso em banda larga através de ADSL, de modem de cabo e de fibra óptica prestados 

a clientes residenciais e não residenciais”. 

                                                           
225

 Cf. Exposição de Motivos. 
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Tendo em conta a evolução verificada no mercado, nomeadamente ao nível da evolução 

para as NRA, fundamenta-se nesta secção a evidência de que os serviços de acesso em 

banda larga em fibra se encontram no mercado de acesso em banda larga fixa (através 

de cobre ou cabo). Utilizam-se, para o efeito, as ferramentas anteriormente descritas, em 

especial as análises de possibilidade de substituição do lado da procura e do lado da 

oferta. 

Desde 2009 que vários operadores presentes no mercado português têm vindo a investir 

de forma significativa em redes de acesso em fibra, com destaque para o Grupo PT, para 

a Optimus, para a Vodafone e mesmo para os operadores de cabo, como a ZON. Aliás, 

já na anterior análise aos mercados de banda larga o ICP-ANACOM havia antecipado o 

desenvolvimento nesta área uma vez que diversos investimentos já haviam sido 

anunciados à altura226. 

Especificamente no que respeita ao acesso totalmente em fibra até casa (FTTH), no final 

de 2010 contabilizaram-se cerca de 130 mil clientes ativos, o dobro do registado no 

semestre anterior e tendo atraído cerca de 51 por cento das novas adesões líquidas a 

serviços de acesso em banda larga. Já o número de alojamentos cablados com redes 

fixas totalmente em fibra ascendia, na mesma data, a 1 milhão e 474 mil227. Após o 

período inicial de desenvolvimento da infraestrutura de rede em fibra, a comercialização 

das ofertas de acesso em banda larga nela suportadas iniciou-se de forma mais 

generalizada ao longo do ano de 2009. 

À partida, um utilizador final pode aceder à Internet em banda larga utilizando para o 

efeito computadores pessoais ou outros dispositivos que permitam esse mesmo acesso à 

Internet, com uma experiência de utilização indistinguível relativamente à rede de acesso 

de suporte (fibra, cabo ou cobre). 

Atualmente, verifica-se que as várias ofertas de retalho de acesso em banda larga 

suportadas em fibra são muito similares às ofertas disponíveis em cabo e mesmo em 

cobre (ADSL) e estão normalmente incluídas em pacotes similares (dual play ou triple 

play), apresentando mensalidade associadas iguais ou muito idênticas para acessos com 

                                                           
226

 Por exemplo, a Optimus anunciou em 2008 um plano de investimento, de 240 milhões de euros em 3 
anos, em redes de nova geração, cobrindo um milhão de casas. 
227

 Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1071970. A mesma tendência manteve-se nos trimestres 
seguintes (no 1.º Trimestre de 2011, seis em cada dez novos clientes de banda larga aderiram a serviços 
suportados em fibra. – http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1090367).  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1071970
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1090367
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velocidades máximas de download comparáveis, conforme se atesta nas tabelas 

seguintes (em que os preços incluem IVA e não incluem promoções)228: 

                                                           
228

 Informação recolhida no sítio dos operadores na Internet em Agosto de 2011.  
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Tabela 13 – Exemplos de ofertas de acesso em banda larga suportadas em fibra (2011) 

Oferta Velocidade máx. 
descendente 

(Mbps) 

Mensalidade 
(euros) 

BL+STF   

Grupo PT – Sapo Fibra 30 Mb 30 30,99 

Grupo PT – Sapo Fibra 100 Mb 100 40,99 

Grupo PT – Sapo Fibra 200 Mb 200 91,99 

Optimus – Pack 100Mb Internacional 100 51,99 

Optimus – Pack 100Mb Nacionais 100 41,99 

Optimus – Pack 30Mb 30 31,99 

Vodafone – Casa Net + Voz 50 30,99 

BL+TV   

Grupo PT – Surf 30 30 42,59 

Grupo PT – Surf 100 100 57,99 

BL+TV+STF   

Grupo PT – Total 12 12 42,59 

Grupo PT – Total 12 Plus 12 47,99 

Grupo PT – Total 24 24 47,99 

Grupo PT – Total 24 Cine Plus 24 55,49 

Grupo PT – Total 50 50 63,49 

Grupo PT – Total 100 100 72,99 

Grupo PT – Total 200 200 109,99 

Optimus – Pack XXL 100 69,99 

Optimus – Pack XL 50 51,99 

Optimus – Pack L 30 41,99 

ZON – Fibra 30 30 49,99 

ZON – Fibra 30+ 30 59,99 

ZON – Fibra 60 60 64,99 

ZON – Fibra 120 120 74,99 

ZON – Fibra 360 360 139,99 

Cabovisão – Nitro 60Mb 60 68,38 

Cabovisão – Nitro 120Mb 120 75,45 

Vodafone – Casa TV+Net+Voz (70 canais) 50 41,99 

Vodafone – Casa TV+Net+Voz (100 canais) 50 47,99 

Vodafone – Casa TV+Net+Voz 100 55,99 
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Tabela 14 – Exemplos de ofertas de acesso em banda larga suportadas em fibra e ADSL do Grupo PT 

(2011) 

Oferta Tecnologia Velocidade máx. 
descendente 

(Mbps) 

Mensalidade 
(euros) 

Total 12 
ADSL 12 42,59 

Fibra 12 42,59 

Total 12 Plus 
ADSL 12 47,99 

Fibra 12 47,99 

Total 24 
ADSL 24 47,99 

Fibra 24 47,99 

Total 24 Cine Plus 
ADSL 24 55,49 

Fibra 24 55,49 

Da Tabela 14, verifica-se que, no caso do Grupo PT, os preços são idênticos nas ofertas 

de cobre e fibra. As diferenças percetíveis estão relacionadas com a velocidade garantida 

na fibra (enquanto no cobre a velocidade não é garantida229) e com o número de canais 

de televisão que no caso de pacote Total 12 e Total 24 é de 80 canais na fibra e 70 

canais no cobre. 

Por este motivo, uma percentagem significativa dos clientes do serviço de acesso em 

banda larga através do Grupo PT aderiu a ofertas de fibra com débitos iguais ou 

inferiores a 24 Mbps. 

Adicionalmente, não há uma distinção evidente entre os diferentes tipos de oferta ao nível 

de outras características de produto, como: 

 a velocidade no sentido ascendente230; 

 o volume de tráfego mensal incluído, sendo que a generalidades das ofertas não 

apresenta limitações (inclui tráfego ilimitado); 

 o equipamento incluído, como modems e routers wireless; ou mesmo 

                                                           
229

 A largura de banda total é partilhada entre o serviço de acesso em banda larga e de IPTV. 
230

 Normalmente muito mais reduzida que a velocidade no sentido descendente, ainda que as ofertas em 
fibra proporcionem valores mais elevados que as ofertas em ADSL, na ordem dos vários Mbps. 
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 outros serviços/aplicações incluídos nos pacotes em que o acesso em banda 

larga se inclui (e.g., triple-play com oferta de banda larga móvel e “clube vídeo”, 

gravador de TV). 

No entanto, reconhece-se que as ofertas suportadas em fibra podem apresentar 

características em termos de velocidade, especialmente no sentido descendente – o que 

tem mais relevância para o típico utilizador final –, superiores às ofertas ADSL (estas com 

um máximo de 24 Mbps) ou mesmo de cabo, sendo certo que também os 

desenvolvimentos realizados ao nível da rede de distribuição por cabo (com a atualização 

da tecnologia DOCSIS para a versão 3.0) têm permitido aumentar as velocidades 

máximas destas ofertas de banda larga – as ofertas comerciais com maior débito 

atualmente disponíveis são da ZON, nomeadamente as ofertas de 1 Gbps.  

A generalidade dos operadores que tem ofertas de acesso em banda larga apresenta 

alternativas que cobrem uma variedade contínua de velocidades, concorrendo, por isso, 

nas várias velocidades disponíveis.  

Dada a vasta panóplia de ofertas de acesso em banda larga disponíveis, considera-se 

que não existe um limite superior das velocidades máximas231, havendo sim uma 

substituibilidade em cadeia ao longo das várias ofertas – <1, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 20, 24, 

30, 50, 60, 100, 120, 200, 300 e 360 Mbps e mesmo 1 Gbps. Assim, entende-se que para 

uma determinada oferta de acesso em banda larga (de qualquer velocidade) existem 

ofertas de maior ou menor velocidade (que são a ligação da cadeia) que são substitutos 

próximos dessa oferta, sendo que todas as ofertas estão sujeitas a uma restrição de 

preços comum. 

Por outro lado, como já se viu, embora as ofertas de débito superior a 24 Mbps sejam 

disponibilizadas apenas em fibra e em cabo, há ofertas de débito igual ou inferior a 24 

Mbps suportadas nestas infraestruturas.  

Note-se que, para intervalos semelhantes de velocidades, o preço por Mbps apresenta 

valores também semelhantes, independentemente de se considerarem as ofertas 

suportadas em fibra ou em cabo – vide gráfico seguinte, construído a partir da Tabela 13 

(incluem-se apenas as ofertas triple-play):  

                                                           
231

 Como referido, há ofertas de acesso em banda larga com velocidades de 1 Gbps. Ao nível da 
infraestrutura de rede pode de facto afirmar-se que não há limites superiores práticos (podendo vir a 
disponibilizarem-se ofertas superiores a 1 Gbps a curto ou médio prazo). 
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Gráfico 15 – Preços relativos (por Mbps) das ofertas triple-play suportadas em cabo e em fibra (2011) 

 

A substituibilidade em cadeia do lado da procura sugere assim que um monopolista 

hipotético que ofereça serviços de acesso em banda larga com velocidades mais baixas 

não considere rentável manter os preços acima do preço competitivo, no seguimento de 

um aumento de preços pequeno mas significativo e não transitório, porque haverá um 

número suficiente de clientes capazes de mudar para produtos com velocidades 

superiores. 

Ainda do lado da procura verifica-se que, não obstante o crescimento significativo no 

número de acessos em banda larga suportada em fibra, tal não parece ter afetado de 

modo significativo a evolução do número de acessos em banda larga fixa suportada em 

outras tecnologias, que também mantém um crescimento, ainda que relativamente 

reduzido232, o que se pode explicar pela já elevada maturidade da oferta de acesso em 

banda larga – em termos absolutos, o número de adesões líquidas no último trimestre de 

                                                           
232

 No caso do cobre, o crescimento é praticamente nulo e, no caso do cabo, o crescimento é de 3 por cento, 
no último trimestre de 2010. 
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2010 em banda larga foi de 28 mil em cabo e de 26 mil em fibra; no cobre, o número de 

adesões líquidas foi inferior a mil. 

No caso dos novos clientes, i.e. aqueles que ainda não utilizam serviços de acesso em 

banda larga, não existindo quaisquer custos de mudança, a substituibilidade entre as 

várias tecnologias parece ainda mais evidente. 

É expectável que durante os próximos anos se assista a um aumento da procura por 

maior largura de banda para fazer face aos novos serviços que têm vindo a ser 

agregados ao acesso à Internet em banda larga, nomeadamente o serviço de TV em alta 

definição com conteúdos e aplicações cada vez mais exigentes (por exemplo, 3D), o que 

poderá se materializar, no futuro, numa quebra da cadeia de substituibilidade entre as 

diferentes velocidades de acesso, nomeadamente entre as ofertas suportadas em cobre 

(limitadas no conjunto a 24 Mbps) e as suportadas em fibra e cabo. No entanto, 

considera-se que não existem evidências que sugiram que tais desenvolvimentos 

venham a ocorrer a curto prazo e no período de tempo coberto por esta análise de 

mercado.  

Assim, atendendo à semelhança entre as características e funcionalidades e níveis de 

preços (relativos) das ofertas de acesso em banda larga por ADSL, cabo e fibra dirigidas 

aos utilizadores finais e das ações comerciais sobre elas desenvolvidas, é razoável 

admitir que um aumento pequeno mas significativo e não transitório do preço do serviço 

de acesso por ADSL conduza à substituição, pelo utilizador, por um serviço de acesso 

por cabo ou fibra, em volume suficiente para tornar o aumento de preços não lucrativo, 

sendo o contrário igualmente verdadeiro. Mesmo a existência de eventuais custos de 

mudança (nomeadamente no caso da mudança do modem) não se apresenta como fator 

impeditivo da substituibilidade, uma vez que se estima que tais custos de mudança sejam 

reduzidos233. 

Do lado estrito da oferta, há desenvolvimentos tecnológicos que permitem, 

nomeadamente aos operadores que se suportam na rede de cobre e, se for essa a sua 

opção, vir a oferecer serviços mais avançados, com maiores velocidades (e.g. VDSL2 

que permite 40 Mbps e até velocidades superiores, ainda que para lacetes com 

                                                           
233

 Verifica-se, de facto, que, no âmbito das ações de promoção dos serviços de acesso em banda larga 
através das diferentes tecnologias, a generalidade das empresas que oferecem serviços de acesso em banda 
larga tem vindo a oferecer quer os “kits de instalação” quer a ativação do serviço. 
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comprimentos relativamente reduzidos)234. E, ao contrário, não há qualquer restrição que 

impeça os operadores com NRA de desenvolverem ofertas de banda larga com baixas 

velocidades. Aliás, isso acontece na prática, como se verifica na Tabela 14 acima, onde 

se observa que o Grupo PT oferece o pacote MEO com um acesso em banda larga sobre 

fibra com uma velocidade de 12 Mbps, inferior à de outros pacotes suportados em cobre. 

Assim, conclui-se que as ofertas de acesso em banda larga suportadas em redes de fibra 

devem ser incluídas no mesmo mercado que as ofertas de acesso em banda larga 

suportadas na rede de cobre e na rede de cabo, e independentemente da velocidade 

máxima disponibilizada. 

6.2.4. Definição do mercado retalhista do produto de acesso em banda larga: 

conclusão 

À semelhança do que aconteceu na análise anterior, continua a identificar-se um conjunto 

de alternativas tecnológicas de suporte aos serviços de acesso em banda larga, 

destacando-se o acesso em banda larga através de ADSL, de cabo e de fibra.  

Em termos gerais, e conforme concluído também na anterior análise de mercado, os 

serviços de acesso em banda larga por ADSL, cabo e fibra apresentam funcionalidades 

muito semelhantes do ponto de vista da procura dos utilizadores finais: acesso 

permanente (always on), múltiplas ofertas com preços e velocidades equivalentes (até 24 

Mbps no caso do ADSL) e qualidade percetível equivalente, pelo que se poderá concluir 

que estão aptos a satisfazer necessidades idênticas. Do lado da oferta não há qualquer 

evidência de uma não substituibilidade (e em cadeia) entre as diferentes ofertas, 

suportadas naquelas diferentes redes e tecnologias. 

Assim, o ICP-ANACOM entende que, do ponto de vista (da procura) dos utilizadores e da 

oferta, os serviços de acesso em banda larga por ADSL, por fibra e por cabo estão no 

mesmo mercado de retalho – o mercado de acesso em banda larga, independentemente 

da tecnologia fixa de suporte e do tipo de cliente. 

                                                           
234

 A tecnologia VDSL2 não foi implementada em Portugal, mas poderia sê-lo com relativa facilidade, tal 
como aconteceu em vários Estados-Membros.   
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6.3. Definição do mercado geográfico de acesso em banda larga 

Após a identificação do mercado do produto relevante, é necessário definir a respetiva 

dimensão geográfica. Para tal há que averiguar sobre a existência de áreas geográficas 

com condições concorrenciais semelhantes ou suficientemente homogéneas mas 

distintas de áreas contíguas. 

Segundo as Linhas de Orientação, “o mercado geográfico relevante inclui uma área na 

qual as empresas em causa participam na oferta e procura dos produtos ou serviços 

relevantes, onde as condições de concorrência são semelhantes ou suficientemente 

homogéneas e que podem ser distinguidas das áreas vizinhas onde as condições de 

concorrência prevalecentes são consideravelmente diferentes”235. 

Por outro lado, de acordo com a Exposição de Motivos236, o investimento em 

infraestruturas alternativas não é, geralmente, homogéneo na totalidade do território de 

um Estado-Membro e, em muitos países, existem várias infraestruturas em concorrência 

em determinadas áreas do território, geralmente em áreas urbanas, enquanto noutras 

áreas existe apenas uma rede. Nestes casos, segundo a CE, a ARN pode, em princípio, 

definir mercado geográficos subnacionais. 

O ICP-ANACOM já teve em conta estes princípios, nomeadamente na anterior análise de 

mercados, em que se analisou em detalhe a situação concorrencial nas diversas áreas 

do território nacional. Face aos desenvolvimentos ocorridos no mercado, nomeadamente 

após a desregulação ocorrida em parte do Mercado 5 nessa ocasião, é importante 

verificar se houve alterações ao nível das condições concorrenciais nos mercados 

geográficos. 

Com efeito, na anterior análise de mercado já se previu que pudessem ocorrer 

“evoluções relevantes [alterando] as condições concorrenciais particularmente nas áreas 

de central incluídas na “área C” (…), sobretudo relacionadas com a introdução da fibra na 

rede de acesso e com a eventual criação de novos pontos de atendimento, com a 

respectiva transferência de lacetes entre pontos de atendimento”. 

                                                           
235

 Cf. Linhas de Orientação §56. 
236

 Cf. secção 2.4. 
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Finalmente, note-se que a LCE já prevê que o ICP-ANACOM considere a “variedade de 

condições existentes, no que se refere à concorrência e aos consumidores, nas 

diferentes áreas geográficas nacionais”. 

6.3.1. Conclusões da anterior análise de mercados 

Em Portugal, ainda que se mantenham ausentes quaisquer restrições legais e 

regulamentares à prestação de serviços de acesso em banda no retalho a nível 

nacional237, na anterior análise de mercados concluiu-se que a definição do mercado 

geográfico relevante já não correspondia ao território nacional. 

Com efeito, já nessa ocasião verificou-se que tinham existido desenvolvimentos no 

mercado de banda larga, com destaque para a expansão da OLL238 e para o spin-off da 

ZON, que indiciavam a existência de condições concorrenciais diferentes a nível 

geográfico, o que justificou a segmentação do mercado. 

Constatou-se assim que as áreas cobertas pelas redes de distribuição por cabo e/ou 

pelas áreas de central da PTC onde existiam operadores coinstalados eram aquelas 

onde se encontra a generalidade da população e das empresas e onde a divisão 

retalhista do Grupo PT sofria uma maior pressão concorrencial239. 

Mais concretamente, verificou-se que nas áreas de central com pelo menos um operador 

coinstalado e pertencentes a concelhos onde existia pelo menos um operador de cabo 

com cobertura significativa existia uma correlação (negativa) significativa entre a quota de 

mercado do Grupo PT e a percentagem de alojamentos cablados pelos operadores 

alternativos, significando que quanto maior fosse a cobertura da área de central por parte 

dos operadores, maior seria a pressão concorrencial exercida sobre o Grupo PT. 

                                                           
237

 Os operadores e prestadores de serviços ativos no mercado não têm qualquer restrição regulamentar ou 
legal em prestar serviços em qualquer parte do território nacional e os principais operadores fazem-no 
efetivamente, nomeadamente, o Grupo PT, a ZON, a Optimus, a Vodafone e a Cabovisão. Acresce que, 
historicamente, a definição do mercado geográfico tem seguido, de forma genérica, a área coberta pela rede 
do operador histórico, tendendo, por isso, a ter um âmbito nacional (o Grupo PT, que detém a principal rede 
de suporte a serviços em ADSL e fibra, presta, nomeadamente, o STF ao abrigo das suas obrigações de 
prestador do serviço universal em todo o território nacional). 
238

 Em termos de novas centrais com operadores coinstalados, do crescente número de acessos 
desagregados e da entrada de novos operadores. 
239

 Além da presença de operadores coinstalados no âmbito da OLL e/ou de operadores de cabo, outros 
indicadores adicionais justificavam a maior ou menor pressão concorrencial: o número de operadores em 
causa e a percentagem de casas cabladas nas áreas de central.  
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Por outro lado, nas restantes áreas, a concorrência sentida pelo Grupo PT não era, de 

longe, tão forte como a sentida naquelas zonas. 

Assim, as áreas de central foram agrupadas em conjuntos onde as condições 

concorrenciais eram similares ou suficientemente homogéneas, sendo esta opção um 

compromisso adequado entre os níveis de granularidade e exequibilidade, garantindo 

ainda uma coerência com as obrigações existentes à data, sendo relativamente simples 

distinguir obrigações em função das áreas de central240. 

Concluiu-se assim que existiam dois mercados geográficos relevantes, definidos pelas: 

 Áreas cobertas pelas áreas de central onde existe pelo menos um operador 

coinstalado e onde existe pelo menos um operador de cabo e onde a 

percentagem de alojamentos cablados do principal operador na área de central é 

superior a 60 por cento 241 – designadas por “áreas C”. 

 Restantes áreas, designadas por “áreas NC”. 

As “áreas C” são constituídas pela área de cobertura de 184 áreas de central da PTC242, 

sendo que apenas em 26 a quota de mercado do Grupo PT era superior a 40 por cento (e 

em apenas 12, dessas 26 áreas, a quota de mercado do Grupo PT era superior a 50 por 

cento). No conjunto destas 184 áreas de central, i.e., nas “áreas C”, a quota de mercado 

média do Grupo PT era de 26 por cento. 

Em suma, na anterior análise de mercado verificou-se que os desenvolvimentos 

entretanto ocorridos no mercado de acesso em banda larga sugeriam a existência de 

diferentes condições concorrenciais em diferentes áreas, tendo o ICP-ANACOM 

concluído pela existência de áreas geográficas com condições de concorrência distintas 

que justificavam a definição de mercados geográficos distintos com repercussões nas 

obrigações impostas a nível grossista. 

                                                           
240

 Quando se avaliou o âmbito geográfico dos mercados de comunicações eletrónicas, considerou-se que a 
aplicação dos testes de substituibilidade poderia levar, em última instância, à definição de mercados 
geográficos muito finos devido à capacidade limitada dessa substituição ocorrer. Tal acontece porque é muito 
pouco provável que os utilizadores finais mudem de alojamento para beneficiar de preços de banda larga 
mais baixos e porque a substituição do lado da oferta implica custos afundados significativos. 
241

 Identificadas no Anexo 3 da anterior análise de mercados. 
242

 As quais eram responsáveis por 61 por cento dos acessos de banda larga e por 47 por cento dos acessos 
do STF. 
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6.3.2. A situação concorrencial atual e prospetiva 

Importa agora analisar os desenvolvimentos entretanto ocorridos no mercado, 

nomeadamente ao nível das ofertas suportadas em NRA, e verificar se houve impacto na 

diferenciação geográfica das condições concorrenciais nos mercados retalhistas de 

acesso em banda larga em Portugal, como definidos na anterior análise de mercados. 

Releve-se a este respeito que a Recomendação da CE sobre NRA defende que “as ARN 

devem examinar as diferenças entre as condições de concorrência nas diferentes zonas 

geográficas para determinarem se a definição de mercados geográficos subnacionais ou 

a imposição de remédios diferenciados se justifica. Se as divergências entre as 

condições de concorrência forem estáveis e substanciais, as ARN devem definir 

mercados geográficos subnacionais em conformidade com a Recomendação 

2007/879/CE da Comissão”243. 

E ainda que “[s]e no passado tiverem sido definidos no Mercado 5 remédios ou mercados 

geográficos subnacionais que dependam de produtos de acesso no Mercado 4 que 

podem tornar-se supérfluos devido à instalação das redes NGA, tais segmentações ou 

remédios devem ser revistos”244. 

Ou seja, de acordo com a CE, o desenvolvimento e a migração para as NRA pode alterar 

as condições concorrenciais nas diferentes áreas geográficas e levar à revisão da 

segmentação geográfica nos mercados relevantes nos casos em que esses mercados 

tenham sido segmentados com base na concorrência resultante da OLL. 

6.3.2.1. A definição da fronteira  

O ICP-ANACOM constata que, desde finais de 2009, as ofertas de banda larga 

suportadas em cobre, nomeadamente as suportadas na ORALL245, têm vindo a perder 

relevância. Verifica-se que o número total de acessos desagregados tem vindo a diminuir 

                                                           
243

 Cf. (9). 
244

 Cf. (10). 
245

 Ou seja, suportadas em equipamento coinstalado pelos operadores alternativos em determinadas áreas 
de central, fundamentalmente nas “áreas C”. 
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ao longo do tempo e os principais beneficiários da OLL já não disponibilizam (a novos 

clientes) produtos retalhistas suportados nessa oferta246.  

Por outro lado, estão a crescer rapidamente as ofertas e o número de acessos em fibra (e 

mesmo em cabo, ainda que mais lentamente). Estas novas redes (FTTH), tal como as 

redes de cabo, não têm a mesma estrutura da rede tradicional de cobre, isto é, não se 

concentram necessariamente em torno dos repartidores/MDF localizados nas mais de 

1.600 áreas de central da PTC. 

Em face destes desenvolvimentos, poderia questionar-se, também de um ponto de vista 

prospetivo, se a área de central da PTC continuaria a ser a unidade geográfica mais 

adequada para a definição dos mercados geográficos.  

Contudo, apesar de parte da concorrência verificada na anterior análise de mercado advir 

da OLL (e, assim, se justificar a consideração da área de central como unidade 

geográfica para análise) outra parte significativa advinha das redes de cabo que, tal como 

as redes de fibra, não têm a mesma estrutura das redes tradicionais de cobre. Assim, à 

partida, o desenvolvimento das redes FTTH não justifica, por si, a alteração da unidade 

geográfica.  

Adicionalmente, também não se perspetiva que, no curto prazo, ou mesmo no médio 

prazo, a rede de cobre da PTC deixe de ser a infraestrutura de suporte à maioria (ou a 

uma parte muito substancial) dos acessos em banda larga ativos, quer sejam os do 

próprio Grupo PT quer os suportados na OLL, fundamentalmente porque o mercado tem 

crescido lentamente e o número de acessos ativos em fibra ainda é reduzido em termos 

relativos e absolutos247. 

Por outro lado, o ICP-ANACOM não possui dados de cobertura com precisão suficiente 

para uma eventual redução da dimensão da unidade geográfica (que, teoricamente, 

introduziria uma maior acuidade) e a sua recolha por parte dos operadores seria sempre 

um processo longo e complexo e que acarretaria custos acrescidos e, eventualmente, 

introduziria erros na imputação dos acessos a uma dada unidade geográfica. Uma outra 

possibilidade, uma unidade geográfica mais abrangente, como o concelho, seria sempre 

                                                           
246

 Ainda que a Vodafone (o segundo operador alternativo com maior número de acessos desagregados) 
tenha visto crescer o seu número de acessos em banda larga suportados na ORALL até ao último trimestre 
de 2010. 
247

 E a taxa de crescimento, ainda que elevada, tem vindo, naturalmente, a diminuir paulatinamente. 
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uma pior solução, pois conduziria a uma análise menos precisa e fina das (diferentes) 

condições concorrenciais, notando-se, por exemplo, que é comum, nomeadamente no 

caso das redes de cabo, haver cobertura de rede na sede dos concelhos e não na 

totalidade do concelho.  

Assim, de acordo com a informação disponível, uma definição mais fina destes mercados 

geográficos não seria relevante para efeitos da avaliação de PMS, tendo em conta as 

condições de concorrência prevalecentes. 

Em conclusão, para efeitos da presente análise, mantém-se o critério anterior para a 

definição da fronteira/unidade geográfica, pelas razões acima expressas.  

6.3.2.2. Situação concorrencial atual 

Atualmente, ainda é evidente que as áreas cobertas pelas redes de cabo e onde existem 

operadores coinstalados (áreas de central) são aquelas onde se encontra uma maior 

densidade de população e com maior atividade económica, onde se tem vindo a 

desenvolver uma maior concorrência e onde o Grupo PT sofre, de um modo geral, uma 

maior pressão concorrencial. Ao contrário, nas áreas onde não há cobertura de redes 

alternativas, praticamente não há ofertas retalhistas alternativas de banda larga às do 

Grupo PT. Já nas áreas geográficas onde há cobertura de redes de cabo mas não 

existem operadores coinstalados, ou vice-versa, a concorrência sentida pelo Grupo PT 

não é, obviamente, tão forte como a sentida nas supra referidas áreas (em que existem 

ambas as redes/ofertas alternativas). 

Na prática, e conforme seria expectável, tal correlação significa que quanto maior for a 

cobertura dos operadores alternativos na área de central e quanto mais operadores 

estiverem em concorrência, maior é a pressão concorrencial exercida sobre o Grupo PT.  

Uma constatação e consequência desta maior pressão concorrencial nas “áreas C” é a 

existência de diferentes preços retalhistas de acesso em banda larga do Grupo PT para 

estas áreas e para as “áreas NC”. Por exemplo, no que diz respeito aos acessos de 

banda larga sem o serviço de televisão: o preço da oferta “Sapo ADSL 24 Mbps” era, em 

Agosto de 2011, de 25,99 euros e 36,99 euros, respetivamente nas “Zonas SAPO” 
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(“áreas C”) e nas “Outras Zonas” (“áreas NC”)248, sendo ainda obrigatório, nestas últimas 

zonas, incorrer no custo adicional com a mensalidade do STF249.  

Por outro lado, como já referido, o principal operador alternativo de acesso em banda 

larga (que não operador de cabo), a Optimus, já não disponibiliza ofertas retalhistas de 

acesso em banda larga suportadas na OLL250, mas apenas ofertas suportadas em fibra, 

atualmente com cobertura nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, i.e., com 

cobertura principalmente em centrais que integram as “áreas C”. A Vodafone dá também 

primazia, na sua estratégia comercial, às ofertas suportadas em fibra em detrimento das 

ofertas suportadas na OLL. Fora da cobertura em fibra (e, portanto, nas “áreas NC” e em 

algumas centrais nas “áreas C”) e, no caso da Vodafone, fora da área de cobertura da 

OLL, estes operadores integrados oferecem apenas banda larga móvel através das suas 

ofertas comerciais (e.g., Kanguru, no caso da Optimus). Ou seja, nestas zonas não 

apresentam ofertas de banda larga fixa, muito menos incluída em pacotes com TV (que 

são as ofertas com maior procura pelos consumidores). 

Adicionalmente, o principal operador de cabo – a ZON – implementou a tecnologia 

DOCSIS 3.0 inicialmente nas áreas urbanas mais desenvolvidas, grosso modo nas 

principais áreas metropolitanas que cobre – nas “áreas C” – e tem vindo a investir, 

também nessas áreas, ao nível da rede, com a reorganização das células, o que lhe 

permite oferecer maiores velocidades aos clientes ligados a uma mesma célula. Em 

resultado desses investimentos, a ZON tem continuado a aumentar o seu número de 

clientes, nomeadamente de acesso em banda larga. 

Este facto tem contrabalançado, em certa medida, o recente aumento, ainda que ligeiro, 

da quota de mercado do Grupo PT no retalho, mas um aumento que é sentido tanto nas 

“áreas C” como nas “áreas NC”. Com efeito, a oferta MEO do Grupo PT tem tido sucesso 

no mercado (nomeadamente por via do serviço de televisão), resultando num aumento do 

número de acessos em banda larga desta entidade e também num aumento da sua 

quota de mercado no retalho a nível nacional. 

                                                           
248

 Já o preço da oferta “Sapo ADSL 12 Mbps” era de 20,99 euros e 30,99 euros, respetivamente nas “Zonas 
SAPO” e nas “Outras Zonas”. 
249

 Isto ainda que as ofertas de acesso em banda larga sem o serviço de televisão estejam a perder 
relevância no mercado. 
250

 Em qualquer caso, mantém o serviço aos seus clientes. 
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Contudo, os dados mostram que este aumento na quota (média) do Grupo PT de cerca 

de 9 pontos percentuais nas “áreas C” (de 25 por cento para 34 por cento) não permite 

contradizer as conclusões anteriores relativamente à não homogeneidade nas condições 

concorrenciais em todo o território nacional, até porque a quota de mercado do Grupo PT 

nas “áreas NC” também aumentou, em cerca de 4 pontos percentuais (para 70 por 

cento). Ou seja, as quotas médias do Grupo PT nas diferentes áreas geográficas (C e 

NC) continuam substancialmente distintas, sendo a quota média nas “áreas NC” ainda 

superior ao dobro da quota nas “áreas C” – ver Gráfico 16 e gráficos no Anexo VI. 

Gráfico 16 – Evolução da quota de mercado do Grupo PT entre 2007 e 2010 no mercado no mercado 

retalhista de acesso em banda larga nas “áreas C” e “áreas NC” 

 

Desses gráficos verifica-se que, além do Grupo PT, também a ZON e a Vodafone 

ganharam quota de mercado entre 2007 e 2010 nas “áreas C” (inclusivamente, em 

termos absolutos, a ZON obteve o maior acréscimo de acessos), tendo a Cabovisão e a 

Optimus reduzido a quota de mercado (esta última, de forma significativa251), se bem que 

em termos absolutos a Cabovisão ainda aumentou (ligeiramente) o número de acessos.  

                                                           
251

 Recorde-se que a Optimus adquiriu as operações e a totalidade dos acessos da Tele2 e os acessos 
residenciais da Oni (ambos ativos no mercado e com ofertas suportadas na OLL) em 2007, o que lhe permitiu 
na altura obter uma elevada quota de mercado. 
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Adicionalmente, o Grupo PT continua a ter, nas “áreas C”, uma quota de mercado inferior 

à da ZON em 11 pontos percentuais. 

Nos gráficos seguintes verifica-se que, na maioria das áreas de central incluídas nas 

“áreas C”, a quota de mercado do Grupo PT (em número de acessos em banda larga) 

continua a ser inferior a 50 por cento. De facto, em 2007, das 184 áreas de central que 

integram as “áreas C”, em 12 áreas a quota de mercado do Grupo PT era superior a 50 

por cento e, em 2010, em 19:  

Gráfico 17 – Distribuição das quotas de mercado do Grupo PT nas áreas de central nas “áreas C” em 

2007 
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Gráfico 18 – Distribuição das quotas de mercado do Grupo PT nas áreas de central nas “áreas C” em 

2010 

 

Releve-se ainda que a quota média de mercado do Grupo PT de 34 por cento nas “áreas 

C” ainda se encontra bem abaixo do limiar dos 40 por cento, limiar que foi ultrapassado 

no Reino Unido – nas áreas concorrenciais definidas no âmbito da última análise de 

mercados do OFCOM252 o operador com PMS detinha uma quota média próxima dos 50 

por cento.   

Nas “áreas NC” a situação está mais estável, tendo as variações de quota de mercado 

dos vários operadores entre 2007 e 2010 sido inferiores a 5 pontos percentuais, se bem 

que nestas áreas o Grupo PT tenha angariado mais de 80 por cento das adesões líquidas 

neste período, o que indicia uma deterioração da dinâmica concorrencial nestas áreas, já 

de si insuficiente. 

Os supra referidos desenvolvimentos ocorridos no mercado também não contrariam, 

antes pelo contrário, a evidência proveniente das quotas de mercado e o indício de que o 

mercado de retalho se encontra efetivamente segmentado em duas áreas distintas, cuja 

                                                           
252

 Ver http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/uk/registeredsnotifications/uk20070733/uk-2007-
0733_actepdf/_EN_1.0_&a=d.  
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fronteira/unidade geográfica se mantém, conforme concluído na secção anterior, também 

por razões de previsibilidade e segurança regulatórias.  

Na definição das “áreas C” e “áreas NC”, poder-se-ia equacionar: 

 A manutenção da lista de centrais definida na anterior análise de mercados. 

 A atualização da lista de centrais tendo em conta o critério definido na anterior 

análise de mercados253. 

 A adoção de um novo critério. 

A adoção de um novo critério não se justifica, para já, atendendo aos dados atrás 

apresentados, nomeadamente a manutenção (da unidade geográfica e) de uma clara 

diferença entre as “áreas C” e as “áreas NC” definidas na análise anterior.  

Caso se atualizasse a lista de centrais tendo em conta o critério definido na anterior 

análise de mercados, algumas áreas de central passariam das “áreas C” para as “áreas 

NC”, umas porque já não têm operadores coinstalados e outras porque uma melhor 

alocação da cobertura das redes de cabo resulta numa cobertura inferior a 60 por cento 

do MDF, e vice-versa (ver Tabela 15 e Tabela 16):  

Tabela 15 – Áreas de central que passariam das “áreas C” para as “áreas NC” caso se aplicasse o 
critério definido na anterior análise de mercados 

Área de Central Concelho 

01SB01 – Sabugo Sintra 

01TE01 – Terrugem Sintra 

02EM03 – Sá Valongo 

02PT12 – Ferreira Dias Porto 

41AB01 – Abrantes Abrantes 

52SS01 – Santo Tirso Santo Tirso 

56SG01 – São Jorge Santa Maria da Feira 

89FR03 – Montenegro Faro 

                                                           
253

 Isto é, as “áreas C” foram definidas como as áreas cobertas pelas áreas de central onde existe pelo 
menos um operador coinstalado e onde existe pelo menos um operador de redes de distribuição por cabo e 
onde a percentagem de alojamentos cablados do principal operador na área de central é superior a 60 por 
cento, sendo as “áreas NC” as restantes áreas.  
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Tabela 16 – Áreas de central que passariam das “áreas NC” para as “áreas C” caso se aplicasse o 
critério definido na anterior análise de mercados 

Área de Central Concelho 

34ET01 – Estarreja Estarreja 

34IL01 – Ílhavo Ílhavo 

43AR01 – Almeirim Almeirim 

44LR08 – Pousos Leiria 

45PG01 – Portalegre Portalegre 

53BG02 – Real Braga 

53FF01 – Fafe Fafe 

59VR01 – Vila Real Vila Real 

61TD01 – Torres Vedras Torres Vedras 

69GL01 – Grândola Grândola 

73BZ01 – Bragança Bragança 

78ML01 – Mirandela Mirandela 

Atendendo ao reduzido número de alterações e dentro de um quadro de estabilidade e 

previsibilidade, mantém-se, para já até à próxima análise de mercado, a listagem de 

áreas de central – “áreas C” – incluídas no Anexo 3 da anterior análise de mercados e 

que se repete no Anexo VII da presente análise. 

Em suma, desde a anterior análise de mercado, os desenvolvimentos entretanto 

ocorridos no mercado da banda larga indiciam a manutenção de diferentes condições 

concorrenciais em diferentes áreas geográficas, mantendo o ICP-ANACOM o 

entendimento de que estas condições distintas justificam a definição de um mercado 

geográfico diferente da totalidade do território nacional com repercussões na 

segmentação geográfica a nível grossista e nas obrigações impostas a esse nível. 

Note-se que esta metodologia de definição dos mercados geográficos teve, ainda assim, 

em conta as condições de mercado atuais, não significando que a mesma metodologia 

(já utilizada no passado) seja utilizada em futuras análises de mercado.  

6.3.3. Conclusão sobre a homogeneidade das condições concorrenciais 

Tendo em conta os desenvolvimentos no mercado e a análise realizada, o ICP-ANACOM 

conclui que no retalho existem dois mercados geográficos relevantes:  

 O acesso em banda larga nas “áreas C”; e 
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 O acesso em banda larga nas “áreas NC”.  

As áreas de central incluídas nas “áreas C” são identificadas no Anexo VII e mantêm-se 

até à próxima revisão dos mercados de acesso em banda larga254. 

6.4. Conclusão: mercado retalhista de acesso em banda larga 

Na sequência da análise efetuada considera-se que, em Portugal, o mercado retalhista 

de acesso em banda larga é constituído pelos serviços de acesso em banda larga 

suportados em qualquer tecnologia fixa, prestados a clientes residenciais e não 

residenciais, e divide-se em dois mercados geográficos:  

 Mercado de acesso em banda larga nas “áreas C”;  

 Mercado de acesso em banda larga nas “áreas NC”. 

O ICP-ANACOM entende não ser expectável que os fatores considerados nesta análise 

se alterem a curto/médio prazo, até à realização da próxima definição de mercado e 

análise de PMS255. 

6.5. Análise concorrencial dos mercados retalhistas de acesso em banda larga 

Definidos que estão os mercados retalhistas de acesso em banda larga, importa agora 

caracterizar os mesmos em termos da dinâmica concorrencial prevalecente, dado que é 

fundamentalmente ao nível do retalho que se querem evitar as falhas de mercado e 

promover uma concorrência efetiva, de modo a proporcionar aos clientes finais o máximo 

benefício em termos de escolha, preço e qualidade dos serviços de comunicações 

eletrónicas. Caso não exista concorrência no mercado de retalho e não sendo desejável 

uma intervenção regulatória direta a este nível é, em primeiro lugar, nos mercados 

grossistas, nomeadamente no mercado grossista de acesso em banda larga, que serão 

impostas, caso haja PMS, obrigações ex-ante proporcionais. 

Neste contexto, o ICP-ANACOM entende que esta caracterização concorrencial no 

retalho, ainda que deva ser rigorosa, não necessita de seguir os mesmos passos de uma 

análise de PMS aprofundada, fundamentalmente porque esta será realizada de um modo 

                                                           
254

 As “áreas NC” são todas as outras áreas de central da PTC que não se encontram naquela lista. 
255

 A próxima definição de mercado será desencadeada logo que: (1) ocorra um facto que altere 
significativamente as condições de concorrência no mercado ou (2) logo que a Recomendação seja revista 
no que diz respeito a estes mercados ou (3) no espaço de 24 meses. 
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detalhado ao nível do mercado grossista conexo, i.e., no âmbito da análise de PMS do 

Mercado 5.  

Aliás, como já referido a propósito do mercado de retalho de acesso à rede (Capítulo 2), 

dada a correspondência entre os dois mercados (retalhista e grossista) de acesso em 

banda larga, a avaliação de PMS nos dois casos seria sempre muito similar (também 

porque a maior parte dos acessos grossistas são resultado do fornecimento interno), 

optando o ICP-ANACOM, novamente, por realizar uma análise sumária das condições 

concorrenciais dos mercados retalhistas em apreço. 

Adicionalmente, deve ter-se em conta que na própria definição dos mercados geográficos 

de acesso em banda larga, realizada na secção anterior, já foi caracterizada a diferente 

dinâmica concorrencial entre os dois mercados agora em análise, havendo evidências, 

nomeadamente pela evolução das quotas de mercado nos dois mercados, de que, à 

partida, se mantêm as características observadas na anterior análise de mercados: o 

mercado nas “áreas C” mantém-se concorrencial (na presença de regulação grossista no 

Mercado 4) e o mercado nas “áreas NC” mantém-se não concorrencial, sendo dominado 

pelo Grupo PT.  

Nas secções seguintes demonstrar-se-á que assim é. 

6.5.1. Mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas C” 

Na anterior análise de mercado, a análise da concorrência efetiva iniciou-se com o 

cálculo de quotas de mercado, efetuando-se depois uma análise exaustiva e global das 

características económicas do mercado relevante antes de concluir quanto à existência 

de concorrência.  

Concluiu-se que, na ausência de regulação, a quota de mercado do Grupo PT nas “áreas 

C”, no final de 2007, estaria entre 43 por cento e 53 por cento – superior, portanto, a 40 

por cento –, existindo fortes indícios de que a regulação grossista no Mercado 4256 seria 

fundamental para assegurar a concorrência no mercado retalhista. Na presença daquela 

regulação, a quota do Grupo PT decrescia em 2007 para 25 por cento, ainda abaixo da 

quota de mercado da Sonaecom (agora Optimus), com 26 por cento e da ZON, com 37 

por cento. Ou seja, na presença dessa regulação grossista no Mercado 4, o mercado 

                                                           
256

 Sendo o peso dos acessos suportados na “Rede ADSL PT” muito inferior ao peso dos acessos suportados 
na OLL. 
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retalhista foi considerado (também prospectivamente) concorrencial, bem como o 

Mercado 5C.  

Nessa circunstância, tendo sido suprimida a regulação no Mercado 5 nas “áreas C” em 

2009, e face aos desenvolvimentos entretanto ocorridos no mercado, a evolução das 

quotas de mercado na presença de regulação no Mercado 4 (nomeadamente a OLL) é a 

seguinte: 

Tabela 17 – Evolução das quotas de mercado no mercado retalhista de acesso em banda larga nas 

“áreas C”
257

  

Operador 2007 2010 

Grupo PT 25,2% 33,5% 

ZON 36,7% 44,1% 

Optimus 26,3% 8,4% 

Cabovisão 10,3% 7,9% 

Vodafone 1,1% 5,9% 

AR Telecom 0,3% 0,1% 

As quotas de mercado são calculadas em termos de clientes, independentemente do 

acesso em banda larga ser disponibilizado (ou não) em pacote e da tecnologia 

subjacente. 

Ainda que o Grupo PT detenha uma posição predominante na rede de cobre258 (e, agora, 

na de fibra), a continuada concorrência exercida pelos operadores de cabo e a 

manutenção das zonas cobertas pela OLL pelos operadores que investiram nesta oferta 

grossista (o que lhes permitiu, no passado, ganhar importância e escala com o 

desenvolvimento de ofertas retalhistas mais competitivas), e que já investem em rede de 

fibra própria, permite que a dinâmica concorrencial neste mercado se mantenha elevada, 

não havendo evidências de dominância por parte do Grupo PT – que continua a não 

deter a quota da mercado mais elevada – ou de outro OPS.  

Por outro lado, vários operadores que oferecem serviços de retalho de acesso em banda 

larga neste mercado já investiram na capacidade de prestar aqueles serviços, 

                                                           
257

 As quotas dos outros operadores são muito reduzidas, sendo que os acessos retalhistas dos seis 
principais OPS correspondem, em 2010, a quase 98 por cento do total do mercado. No caso da AR Telecom 
apenas foram considerados os acessos suportados na oferta “Rede ADSL PT”. 
258

 O que lhe permitiu, no passado, oferecer o acesso em banda larga aos utilizadores finais em situação de 
dominância em todo o território nacional. 
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suportando, para o efeito, custos afundados, nomeadamente e mais recentemente em 

redes de fibra. Assim, estes operadores podem continuar a expandir as suas atividades a 

outros clientes sem incorrerem em mais custos afundados significativos.  

Adicionalmente, os preços das ofertas retalhistas de acesso em banda larga nas “áreas 

C”, quer suportadas em ADSL quer em cabo, têm continuado a reduzir-se ou, como em 

muitos casos, a melhoria substancial das características das ofertas deu-se sem 

alterações substanciais nos preços, nomeadamente em termos de (serviços e) 

velocidades disponíveis, existindo atualmente ofertas de 100 Mbps a preços similares aos 

de ofertas de débito bastante inferior disponibilizadas à altura da anterior análise de 

mercados (e.g. de 24 Mbps em cobre). Como se viu anteriormente, os preços da oferta 

individual de acesso em banda larga do Grupo PT (“Sapo ADSL”) são inferiores nas 

“áreas C” face aos preços nas “áreas NC”, um indicador da maior concorrência neste 

mercado. 

Dadas as características concorrenciais neste mercado geográfico, mantém-se a 

atratividade para os operadores investirem em infraestrutura própria (recorrendo em larga 

medida à oferta regulada de acesso a condutas) numa parte significativa do mesmo. Uma 

vez que os principais operadores presentes neste mercado pertencem a grandes grupos 

económicos, quer nacionais, quer internacionais, têm acesso idêntico a recursos 

financeiros/mercado de capitais, não se encontrando, por isso, nesta área, situações de 

vantagens de algum operador sobre os restantes. Em termos de desenvolvimento das 

redes de fibra é de destacar os investimentos que têm sido anunciados pelos operadores 

alternativos, realçando-se o acordo celebrado entre a Optimus e a Vodafone para a 

prestação mútua de serviços baseados em fibra ótica259. 

Uma vez que os investimentos em redes de fibra ótica são avultados e envolvem 

economias de escala, será expectável que estes investimentos continuem a concentrar-

se na zona abrangida pelo mercado em análise já que coincide, grosso modo, com os 

grandes centros urbanos e litoral, zonas de grande concentração de população e 

atividades económicas. 

                                                           
259

 Ver 
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2432&year=2010&quar
ter=4.  

http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2432&year=2010&quarter=4
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2432&year=2010&quarter=4
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Desta forma, e à semelhança do que se tem vindo a observar, é expectável que no futuro 

continuem a ser desenvolvidas ofertas de banda larga que permitem manter, senão 

aumentar, a concorrência já existente neste mercado. 

Pela análise supra o ICP-ANACOM conclui, quer à luz da situação atual, quer numa 

análise prospetiva, pela ausência de evidências de uma posição dominante no mercado 

retalhista de acesso em banda larga nas “áreas C”, considerado assim que este mercado 

retalhista se mantém concorrencial, na presença de regulação grossista no Mercado 4 e 

na ausência de regulação retalhista ou grossista nos mercados de banda larga.  

6.5.2. Mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas NC” 

À semelhança da secção supra e também da anterior análise de mercado260, a análise 

concorrencial no mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas NC” inicia-se 

com o cálculo das quotas de mercado e a análise da sua evolução.  

Tabela 18 – Evolução das quotas de mercado no mercado retalhista de acesso em banda larga nas 

“áreas NC”
261

  

Operador 2007 2010 

Grupo PT 66,1% 70,2% 

ZON 13,7% 15,5% 

Cabovisão 10,4% 8,1% 

Optimus 8,9% 4,2% 

Vodafone 0,5% 1,9% 

AR Telecom 0,4% 0,1% 

As quotas de mercado são calculadas em termos de clientes e independentemente do 

acesso em banda larga ser disponibilizado, ou não, em pacote e da tecnologia 

subjacente. 

O Grupo PT apresenta uma quota global muito superior a 50 por cento, o que constitui 

uma evidência da sua dominância neste mercado de retalho, mesmo tendo em conta que 

                                                           
260

 A análise da concorrência efetiva iniciou-se com o cálculo de quotas de mercado (identificando os 
candidatos com PMS), efetuando depois uma análise exaustiva e global das características económicas do 
mercado relevante antes de concluir quanto à existência de PMS (e.g. o grau de concorrência potencial e 
entre as empresas instaladas). 
261

 As quotas dos outros operadores são muito reduzidas, sendo que os acessos retalhistas dos seis 
principais OPS correspondem a mais de 98 por cento do total do mercado. No caso da AR Telecom apenas 
foram considerados os acessos suportados na oferta “Rede ADSL PT”.  
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há regulação a nível grossista (nomeadamente através da ORAC, da ORALL e da oferta 

“Rede ADSL PT”), tendo inclusivamente aumentado a sua quota e, pode-se dizer, a sua 

dominância, ao longo do tempo, desde a anterior análise de mercados. 

Nessa ocasião concluiu-se que, na ausência de regulação, a quota de mercado do Grupo 

PT, no final de 2007, rondaria os 76 por cento a nível global nas “áreas NC”, existindo 

assim necessidade de impor uma regulação grossista adequada, quer no Mercado 4 quer 

no Mercado 5. O ICP-ANACOM mantém o entendimento de que esta regulação é 

imprescindível para promover a concorrência no mercado retalhista nestas áreas, não 

sendo a OLL suficiente dada a escala necessária para a coinstalação num elevado 

número de MDF e o reduzido número de acessos por MDF nestas áreas.  

No âmbito das barreiras à entrada e à expansão, o Grupo PT continua a beneficiar de 

economias de escala relevantes, devido aos elevados custos fixos na construção de 

infraestrutura de rede local em locais menos densamente povoados, uma vez que já 

detém um conjunto de recursos e infraestruturas (como edifícios, condutas e postes) com 

cobertura universal, em cobre (e com cobertura significativa em fibra em algumas áreas), 

e construída ao longo de anos de monopólio, os quais requereriam, agora, elevados 

investimentos por parte dos operadores alternativos. Deste modo, não é viável duplicar, 

na totalidade, a rede de acesso da PTC. Em especial, a escala e a configuração da rede 

fixa da PTC permitem ao Grupo PT prestar serviços de acesso em banda larga em toda a 

sua extensão com investimentos adicionais relativamente moderados.  

Assim, dada a escala da rede do operador histórico, este continua a beneficiar, tudo o 

resto constante, de custos unitários inferiores aos dos seus concorrentes262. Isto apesar 

de os custos médios de cablar um alojamento aumentarem com a extensão da rede para 

áreas menos densamente povoadas. 

Com efeito, caso um operador alternativo pretenda prestar serviços de acesso em banda 

larga no retalho, tem que desenvolver uma rede de acesso própria (como os operadores 

de cabo têm feito, mas ainda sem cobrir a totalidade do território nacional) ou recorrer às 

ofertas grossistas reguladas, nomeadamente à oferta “Rede ADSL PT”, já que a OLL não 

                                                           
262

 Para além disso, pelo facto de ser um operador verticalmente integrado, tem uma procura interna, 
planeada e de grande volume, que lhe beneficiar de largas economias de escala e investir no 
desenvolvimento das suas redes com um grau de risco inferior ao dos concorrentes. 
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é, na prática, uma opção efetiva na maior parte deste mercado geográfico263. Por outro 

lado, os principais operadores alternativos ao Grupo PT que oferecem serviços de acesso 

em banda larga no retalho (nomeadamente em pacotes triple-play) têm vindo a investir 

em infraestrutura e tecnologias de fibra para prestar estes serviços, mas apenas em 

determinadas áreas geográficas264, áreas essas que não pertencem ao conjunto das 

“áreas NC”.  

A manutenção, nas “áreas NC”, da regulação no Mercado 5 – da oferta grossista “Rede 

ADSL PT” – continua assim a ser importante para a promoção da entrada e expansão 

dos OPS neste mercado sem incorrerem em substanciais custos irrecuperáveis inerentes 

à construção de rede de acesso própria reduzindo também os incentivos para que a PTC 

possa explorar, em toda a sua plenitude, o seu poder de mercado. 

Por outro lado, e como já referido, a política de preços no retalho e a sua evolução ao 

longo do tempo podem constituir um bom indicador sobre o grau de concorrência no 

mercado. Conforme já mencionado na secção anterior, os preços das ofertas de retalho 

de acesso em banda larga nas “áreas C”, suportadas em ADSL ou cabo, reduziram-se ao 

longo do tempo ou, como em alguns casos (nomeadamente com ofertas suportadas em 

fibra), deu-se uma melhoria substancial das características das ofertas sem alterações 

nos preços265. Ora, estes desenvolvimentos parecem não ter ocorrido na maioria das 

“áreas NC”, áreas onde praticamente não há redes de acesso alternativas, muito menos 

em fibra. Na generalidade, os preços do acesso em banda larga nas “áreas NC” são mais 

elevados do que nas “áreas C” e praticamente não se têm reduzido. Isto sem prejuízo 

para, em algumas destas áreas (onde a PTC tem cobertura de IPTV), ser disponibilizada 

a oferta de pacotes (de banda larga e TV ou triple-play) a preço idêntico ao das “áreas C”. 

Mesmo estando previstos investimentos em parte destas áreas, nomeadamente 

decorrentes dos concursos públicos sobre redes de nova geração em zonas rurais, não é 

previsível que essas redes estejam plenamente implementadas até à próxima análise de 

mercado, assinalando-se assim que é previsível que uma parte significativa da procura, 

nestas zonas rurais, ainda seja dirigida às ofertas suportadas em cobre. 

                                                           
263

 Grande parte do território nacional apresenta uma reduzida densidade populacional, o que dificulta a 
obtenção de escala, sendo coberta por centrais com um reduzido número de acessos pelo que a coinstalação 
acarreta um custo inicial significativo, sendo as receitas expectáveis reduzidas. 
264

 Em zonas urbanas de elevada densidade, particularmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 
265

 Nomeadamente em termos de velocidades disponíveis, existindo atualmente ofertas de 100 Mbps a 
preços similares aos das ofertas (e.g. de 24 Mbps em cobre) à altura da anterior análise de mercados. 
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Comparando as várias ofertas que estão disponíveis no mercado em análise e os 

respetivos preços, continua a verificar-se, por um lado, um leque muito variado de ofertas 

em função da velocidade de download – a oferta grossista “Rede ADSL PT” disponibiliza 

várias dezenas de classes de serviço – e por outro, uma grande semelhança entre as 

ofertas dos operadores alternativos e as ofertas do Grupo PT. Adicionalmente, a 

configuração típica da oferta “Rede ADSL PT” (a nível IP, que é o tipo de agregação que 

vem sendo utilizada preferencialmente pelos OPS), não tem permitido a diferenciação de 

serviços, tornando os prestadores alternativos, na prática, em “revendedores” do serviço 

de acesso em banda larga do Grupo PT, não acrescentando valor significativo a essas 

ofertas, quer em termos de qualidade e inovação, quer dos próprios preços de retalho. 

Em face destas e anteriores conclusões, o ICP-ANACOM não prevê que venha a existir 

no curto e médio prazo uma alteração significativa das condições concorrenciais neste 

mercado retalhista, ainda que possa vir a ocorrer uma redução da quota de mercado do 

operador histórico, mas expectavelmente lenta, dadas as circunstancias atrás descritas, 

nomeadamente ao nível dos desenvolvimentos da rede de acesso (dos OPS) nestas 

áreas, menos atrativas do ponto de vista comercial e que exigem investimentos avultados 

que só foram possíveis ao longo de décadas de monopólio. 

Conclui-se assim que o mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas NC” 

continua a não ser concorrencial, mantendo o Grupo PT uma quota de mercado muito 

elevada (e que inclusivamente aumentou desde a anterior análise de mercado), atingindo 

os 70 por cento em 2010, valor muito superior a 40 por cento 266.  

Privilegiando-se a imposição de obrigações ao nível dos mercados grossistas para 

promover uma oferta concorrencial ao nível do retalho (podendo apenas em último 

recurso impor-se medidas regulamentares nos mercados retalhistas), o ICP-ANACOM 

analisa o mercado grossista de acesso em banda larga nos capítulos seguintes. Releve-

se ainda a este respeito que esta Autoridade manteve e até intensificou (nomeadamente 

com a introdução do acesso regulado à fibra na presente análise) a regulação grossista 

ao nível do Mercado 4, o que se espera que tenha um impacto positivo na dinâmica 

concorrencial do mercado de retalho de acesso em banda larga. 

  

                                                           
266

 O limite que tem sido utilizado na prática decisória da CE como o valor acima do qual poderá considerar 
que há preocupações quanto a situações de posição dominante. 
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7. DEFINIÇÃO DO MERCADO GROSSISTA DE ACESSO EM BANDA LARGA 

Uma vez caracterizados e definidos os mercados retalhistas de acesso em banda larga e 

as pressões concorrenciais a que os mesmos estão sujeitos, quer do lado da procura, 

quer do lado da oferta, e de se ter concluído pela inexistência de concorrência efetiva no 

mercado retalhista de acesso em banda larga nas “áreas NC” mesmo na presença de 

regulação ex ante no Mercado 4, serve o presente capítulo para definir o mercado 

grossista de acesso em banda larga – Mercado 5 da Recomendação da CE sobre 

mercados relevantes267. Este mercado situa-se a jusante do fornecimento de acesso à 

rede abrangido pelo Mercado 4 atrás mencionado, porque o fornecimento de acesso 

grossista em banda larga pode ser materializado utilizando este recurso em combinação 

com outros elementos. 

7.1. Mercado do produto grossista de acesso em banda larga 

O ICP-ANACOM concluiu em 2009 que o fornecimento retalhista e grossista de acesso 

em banda larga incluía os serviços de acesso em banda larga suportados nas redes de 

cobre e de cabo. 

Na presente análise, conclusão semelhante foi já confirmada a nível do retalho268, tendo-

se inclusivamente concluído que, de acordo com o princípio da neutralidade tecnológica, 

o mercado retalhista do produto incluía todos os serviços de acesso em banda larga, 

independentemente da tecnologia de suporte (cobre, cabo ou fibra). Como se conclui na 

secção 6.2.4., o mercado do produto retalhista de acesso em banda larga é constituído 

pelos serviços de acesso em banda larga independentemente da tecnologia, prestados a 

clientes residenciais e não residenciais. 

As atuais conclusões suportam-se fundamentalmente na relação de substituibilidade que 

existe, ao nível do mercado de retalho (e também ao nível dos mercados de acesso à 

rede), entre o acesso em banda larga através de ADSL, de cabo ou de fibra, 

apresentando funcionalidades semelhantes do ponto de vista do utilizador final: 

características técnicas (especialmente velocidades e qualidade de serviço) e preços 

equivalentes, bem como a integração em pacotes com outros serviços (nomeadamente 

                                                           
267

 Fornecimento grossista de acesso em banda larga (este mercado compreende o acesso à rede não física 
ou virtual, incluindo o acesso em fluxo contínuo de dados (bitstream), num local fixo). 
268

 E também nos mercados retalhista e grossista de acesso à rede. 
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de TV), o que é mais procurado atualmente pelos utilizadores finais. Do lado da oferta, 

também se concluiu haver substituibilidade, dado que todos os principais operadores 

presentes no mercado apresentam ofertas (similares) suportadas em diferentes 

tecnologias, quer sejam em cobre e fibra (como o Grupo PT ou a Optimus e a Vodafone) 

ou em cabo e fibra (como a ZON e a Cabovisão). 

Neste contexto, e à partida, sendo o mercado grossista de acesso em banda larga 

conexo do mercado retalhista, considera-se que este mercado grossista inclui quer os 

produtos suportados em cobre quer os produtos suportados nas redes de fibra ou de 

cabo, mesmo na ausência de ofertas grossistas suportadas nestas redes269. 

Ou seja, prosseguindo o ICP-ANACOM com uma abordagem concordante com o 

princípio da neutralidade tecnológica – conforme referido na Diretiva-Quadro e na LCE, a 

definição de mercados deve ser neutra face à rede ou tecnologia utilizada na oferta dos 

serviços –, e similarmente ao realizado para o mercado retalhista de acesso em banda 

larga, entende-se que o mercado grossista de acesso em banda larga deve conter, em 

princípio, todos os produtos de acesso, independentemente da tecnologia ou 

infraestrutura de suporte desses mesmos acessos e que, apresentando um conjunto de 

características homogéneas, são considerados pelos utilizadores grossistas como 

produtos equivalentes e, portanto, substituíveis. 

As conclusões da anterior análise de mercado (relativamente ao mercado grossista de 

acesso em banda larga) basearam-se ainda no facto de existirem constrangimentos 

indiretos suficientes ao nível do mercado de retalho com reflexos no mercado grossista.  

A este respeito, o ICP-ANACOM entende que a avaliação dos constrangimentos indiretos 

realizada nessa análise de mercados e as respetivas conclusões ainda se mantêm 

válidas atualmente. Em particular, entende-se ser adequada a identificação e 

representação, dentro de um mesmo mercado, de todos os constrangimentos (diretos e 

indiretos) que são enfrentados por uma empresa que produza um determinado input 

grossista, conseguindo-se na fase de definição do mercado uma caracterização 

concorrencial mais aproximada da realidade. Do mesmo modo, também as quotas de 

mercado estimadas serão mais representativas da situação concorrencial do mercado, 

                                                           
269

 Releve-se que na presente análise se impõe ao Grupo PT, no âmbito da obrigação de acesso (e também 
das obrigações de não-discriminação e transparência), a disponibilização de uma oferta de acesso à fibra, 
consubstanciada numa oferta de referência, a publicar por aquela entidade no prazo de 3 meses após a 
decisão final.  
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isto tendo em conta que o objetivo final da regulação ex ante é, em última análise, 

produzir benefícios para os utilizadores finais, tornando os mercados retalhistas 

concorrenciais numa base sustentável.  

O ICP-ANACOM entendeu, nessa análise, que “tendo em mente que a definição do 

mercado é um meio para atingir um fim – fim este que visa avaliar se os consumidores 

finais estão suficientemente protegidos por uma concorrência efectiva e se é ou não 

necessária regulação ex-ante – é necessário identificar todos os produtos relevantes que 

podem constituir um constrangimento suficiente entre si. Na definição de mercados 

grossistas podem surgir situações em que o grau de substituibilidade entre dois produtos 

ao nível do retalho pode ser tal que leve a constrangimentos indirectos ao nível dos 

preços grossistas dos produtos. Se esses constrangimentos forem ignorados, as 

conclusões podem ser erradas, sendo o poder de mercado sobrestimado e podendo os 

mercados ser regulados desnecessariamente (ou vice-versa)”.  

Esses constrangimentos não foram ignorados na anterior análise, tendo-se considerado 

que a não inclusão do serviço de acesso em banda larga suportado na rede de cabo no 

mercado grossista de acesso em banda larga resultaria numa definição deste mercado 

demasiado estreita e ainda que “a não inclusão dos serviços de acesso em banda larga 

suportados nas redes de distribuição por cabo neste mercado não deveria resultar numa 

análise de PMS distinta, uma vez que tal hipótese apenas reforçaria as quotas de 

mercado do Grupo PT”, entendimentos que se mantêm totalmente válidos atualmente. 

Por outro lado, até à data, a PTC tem sido obrigada a fornecer produtos de acesso 

grossista em banda larga (para além de produtos de acesso à rede), nomeadamente a 

oferta “Rede ADSL PT”270.  

Adicionalmente, a PTC, os operadores de cabo e mesmo os outros operadores 

alternativos, sendo essencialmente operadores verticalmente integrados, prestam a si 

próprios um serviço grossista ao seu departamento retalhista, serviço que é utilizado 

assim, por este, como input aos seus produtos de retalho de acesso em banda larga, isto 

é, um fornecimento interno271. E, de facto, também concorrem com produtos baseados 
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  Oferta de referência regulada desde 2005, mas apenas nas “áreas NC” desde 2009. 
271

 Isto é, operadores que atuam em toda a cadeia de valor e que têm operações simultâneas num mercado 
retalhista associado, o que é o caso dos principais operadores presentes nos mercados de acesso em banda 
larga. 
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em infraestrutura própria no retalho. Veja-se, a este propósito, que o fornecimento 

interno, em termos de clientes, é responsável por mais de 98 por cento dos acessos do 

mercado retalhista de acesso em banda larga272. Ou seja, a principal fonte de 

concorrência no mercado retalhista de acesso em larga (que ainda assim não é 

concorrencial numa parte, nas “áreas NC”), advém do fornecimento interno.  

Neste contexto, numa situação em que existem vários operadores com infraestrutura 

própria (e ou alugada/suportada em oferta grossista a montante), em cobre, cabo e fibra, 

o que até resultou num mercado de retalho concorrencial – nas “áreas C” –, não seria 

razoável analisar o mercado grossista de acesso em banda larga, suportado unicamente 

na rede de cobre, em que o Grupo PT teria uma quota de mercado muito mais elevada 

(superior a 70 por cento nas “áreas C”) e, por essa via, (re)impor-lhe obrigações, quando, 

reitere-se, o mercado retalhista nas “áreas C” já é concorrencial, quer pela utilização de 

infraestrutura própria, quer pela utilização da OLL. E a consideração dos 

constrangimentos indiretos na fase de avaliação de PMS pode resultar numa 

subavaliação desses constrangimentos. 

Além disso, note-se que a OLL representa apenas 5 por cento dos acessos físicos ativos 

no retalho, sendo o restante infraestrutura própria, o que demonstra a pouca 

representatividade daquela oferta grossista no mercado, inclusive com tendência a 

diminuir. 

Deste modo, atendendo a que o fornecimento de acesso em banda larga rede é prestado 

segundo um modelo de integração vertical, uma vez que são as mesmas entidades – os 

operadores de rede – que atuam nos mercados grossista e retalhista, deve continuar a 

ser utilizado o conceito de fornecimento interno. 

Ainda que se pudesse questionar a absoluta necessidade de realizar o teste preconizado 

para efeitos da avaliação da importância dos constrangimentos indiretos na definição do 

mercado, pois estes constrangimentos devem ser tido em conta nesta fase de definição, 

como atrás se expõe, conclui-se que no caso em apreço o teste é cumprido, uma vez 

que: 
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 Por exemplo, quer a Optimus quer a Vodafone, têm muito mais acessos em banda larga a partir de 
fornecimento interno (i.e., fibra própria instalada e acessos desagregados), sendo a tendência para aumentar. 
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 O custo grossista com a oferta “Rede ADSL PT” representa mais de 64 por cento 

do preço das ofertas retalhistas do Grupo PT suportadas na oferta “Rede ADSL 

PT” (ofertas de banda larga isoladas), pelo que, face a um aumento pequeno, mas 

significativo, do preço de um monopolista hipotético no mercado grossista de 

acesso em banda larga (i.e., 10 por cento), e uma vez que o mercado retalhista 

nas “áreas C” é concorrencial (i.e., o preço praticado estará próximo do preço 

praticado em mercados concorrenciais), os operadores alternativos seriam 

obrigados a passar esse aumento no preço grossista para os seus clientes de 

retalho na proporção do peso do preço grossista no preço retalhista (i.e., 64 por 

cento). 

 Em linha com as conclusões da anterior análise de mercado, continua a existir um 

grau suficiente de substituibilidade do lado da procura retalhista nas zonas onde 

existem outras infraestruturas que, com base nos constrangimentos indiretos, 

torna não rentável o aumento do preço grossista. 

 O operador retalhista do monopolista hipotético integrado é obrigado a aumentar 

os preços retalhistas em resultado do aumento dos preços grossistas, uma vez 

que as margens atualmente existentes são muito reduzidas, tornando o aumento 

do preço grossista não rentável em virtude da migração dos clientes para as 

ofertas alternativas (por exemplo, em cabo e fibra). 

Tendo assim em conta a anterior análise de mercados (nesta matéria) e, principalmente, 

as várias definições de mercado realizadas ao longo deste documento, tanto a nível 

retalhista como grossista, em linha com os mercados relevantes apresentados pela CE 

na sua Recomendação sobre mercados relevantes e tendo em conta o princípio da 

neutralidade tecnológica, o ICP-ANACOM mantém o entendimento de que, em Portugal, 

o mercado do produto grossista de acesso em banda larga é constituído pelos serviços 

de acesso em banda larga através de cobre, de cabo e de fibra ótica. 

Em última análise, e conforme já referido anteriormente, a opção por incluir ou não os 

constrangimentos indiretos na definição do mercado não alterará (com não alterou 

anteriormente) as conclusões finais relativamente à avaliação de PMS nesse mercado. 
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7.2. Mercado geográfico grossista de acesso em banda larga 

Tendo em conta a definição do mercado geográfico dos mercados retalhistas de acesso 

em banda larga – mercados de acesso em banda larga nas “áreas C” e nas “áreas NC” –, 

seria, à partida, expectável que a definição do mercado geográfico ao nível dos mercados 

grossistas conexos fosse idêntica, até pelas distintas pressões concorrenciais existentes 

nos dois mercados (retalhistas) neles suportados. 

Por outro lado, de acordo com a Recomendação da CE sobre NRA, “a transição das 

redes de cobre para as redes de fibra pode alterar as condições de concorrência nas 

diversas zonas geográficas e exigir a revisão do âmbito geográfico dos Mercados 4 e 5 

ou dos remédios aplicáveis aos Mercados 4 e 5 nos casos em que esses mercados ou 

remédios tenham sido segmentados com base na concorrência resultante da 

desagregação do lacete local”. 

Com efeito, o ICP-ANACOM já teve em conta estes princípios no capítulo anterior, em 

que se analisou em detalhe a situação concorrencial nas diversas áreas do território 

nacional. Tendo-se verificado que continuam a existir, a nível retalhista, diferentes 

condições concorrenciais em diferentes áreas, o ICP-ANACOM concluiu novamente pela 

existência de áreas geográficas com condições de concorrência distintas que justificam a 

definição de um mercado geográfico diferente do território nacional com repercussões na 

segmentação geográfica a nível grossista e nas obrigações impostas a este nível.  

Mesmo tendo em conta que o processo de análise de mercados é sequencial, 

analisando-se primeiro o mercado grossista de acesso à rede, incluindo a análise das 

obrigações a impor, e só depois o mercado de acesso banda larga273, o ICP-ANACOM 

entende que as alterações introduzidas ao nível do Mercado 4 (fundamentalmente, o 

acesso à fibra em determinadas áreas) não são de molde a, nomeadamente no curto 

prazo, induzir uma concorrência efetiva nos mercados a jusante, nas “áreas NC” (sendo 

que as “áreas C” já foram consideradas concorrenciais a nível retalhista). Com efeito, não 

se prevê que no curto prazo haja um grande desenvolvimento ao nível das ofertas 

(grossistas) suportadas em fibra nas “áreas NC”, já que a maior parte do investimento 

dos operadores, incluindo do operador histórico, se mantém e manterá, grosso modo, 

                                                           
273

 A análise das condições concorrenciais no(s) mercado(s) associado(s) ao fornecimento grossista de 
acesso em banda larga e das eventuais obrigações que devam ser impostas nesse(s) mercado(s) devem ter 
em consideração os efeitos expectáveis das obrigações já definidas no mercado situado numa posição 
superior da cadeia de valor vertical. 
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confinado às “áreas C”, ou seja, o mercado de acesso em banda larga nas “áreas NC” 

deverá permanecer não concorrencial, por falta de infraestruturas de acesso alternativas 

e com uma dinâmica concorrencial substancialmente diferente da verificada nas “áreas 

C”. 

Assim, o ICP-ANACOM entende dever manter, também a nível grossista, a segmentação 

do mercado grossista de acesso em banda larga em função das efetivas diferenças 

concorrenciais em áreas distintas, definindo os seguintes mercados: 

 Mercado grossista de acesso à rede nas “áreas C”274; e 

 Mercado grossista de acesso à rede nas “áreas NC”. 

7.3. Mercados grossistas suscetíveis de regulação ex ante 

A CE considera que os mercados identificados para efeitos de regulação ex ante deverão 

obedecer a três critérios cumulativos275: 

 Os mercados apresentam obstáculos à entrada e ao desenvolvimento da 

concorrência (i.e., persistem fortes obstáculos à entrada, sejam de natureza 

estrutural, jurídica ou regulamentar). 

 As características dinâmicas desses mercados não conduzirão a uma 

concorrência efetiva num horizonte temporal pertinente, sem necessidade de 

intervenção regulamentar ex ante. 

 Nesses mercados, o direito da concorrência e da regulamentação ex ante 

complementar são insuficientes para, por si só, suprir as insuficiências 

persistentes no mercado. 

A análise destes critérios configura a aplicação do designado ‘teste dos três critérios’, 

neste caso aos mercados grossistas de acesso em banda larga.  

7.3.1. Mercado grossista relevante de acesso em banda larga nas “áreas NC” 

Já se concluiu na secção 6.5.2 que o mercado retalhista de acesso em banda larga nas 

“áreas NC” apresenta fortes e persistentes obstáculos à entrada, não sendo 

prospectivamente concorrencial, e que, adicionalmente, tal como se concluiu na anterior 

                                                           
274

 A lista das áreas de central que formam as “áreas C” encontra-se no Anexo VII.  
275

 Cf. Recomendação (§5). 
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análise de mercado, se entende que o direito da concorrência não é suficiente para, por 

si só, suprir as insuficiências persistentes no mercado O mercado grossista conexo 

também apresenta as mesmas características, considerando-se que este mercado 

cumpre o teste dos três critérios e é relevante para efeitos de regulação ex ante, sendo, 

por esse motivo, avaliada a existência de PMS no mesmo no capítulo seguinte. 

Em acréscimo, assinala-se que, de acordo com a Explicação de Motivos (§2.2), a CE 

reconhece que, para os mercados relevantes identificados na Recomendação sobre 

mercados relevantes, existe a presunção para a ARN de que os três critérios estão 

cumpridos e, assim, o ICP-ANACOM não necessita de aplicar o teste. 

7.3.2. Mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas C” 

O mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas C” foi considerado um 

mercado concorrencial na anterior análise de mercado, tendo-se concluído, na secção 

6.5.1, que o mercado retalhista conexo (também) continua a ser considerado como 

concorrencial. Há ainda, à partida, características que indiciam que este mercado 

grossista continua a ser considerando como concorrencial, como anteriormente 

explicitado e, assim, novamente não sujeito a regulação ex ante. 

Neste contexto, o ICP-ANACOM considera necessário e apropriado verificar se este 

mercado cumpre o teste dos três critérios e, caso não cumpra, não será considerado 

como um mercado relevante para efeitos de regulação ex ante (ainda que esteja incluído 

na Recomendação da CE sobre mercados relevantes). 

Releve-se que os critérios são cumulativos e, por isso, devem ser aplicados em conjunto, 

só se podendo concluir que o mercado em causa é um mercado relevante suscetível de 

regulação ex ante se todos os critérios forem cumpridos. 

1.º Critério – Presença de obstáculos fortes e não transitórios à entrada 

À partida, não existem quaisquer barreiras legais, administrativas ou regulatórias à 

entrada no mercado nas “áreas C”. 

Relativamente à persistência de fortes obstáculos de natureza estrutural à entrada e ao 

desenvolvimento da concorrência, importa, de acordo com a Recomendação da CE sobre 

mercados relevantes, analisar a “estrutura do mercado, o seu desempenho, à sua 

dinâmica, incluindo indicadores como as quotas de mercado e as tendências nessa 
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matéria, os preços do mercado e as tendências nessa matéria, assim como a extensão e 

a cobertura das redes ou infra-estruturas concorrentes”.  

Conforme já explicado anteriormente, considera-se que a concorrência existente ao nível 

do mercado de retalho entre as ofertas de banda larga suportadas nas diversas redes 

(cobre, cabo e fibra), leva à existência de constrangimentos indiretos ao nível grossista, 

e, atendendo a que os serviços de acesso em banda larga são prestados segundo um 

modelo de integração vertical, uma vez que são as mesmas entidades – os operadores 

de rede – que atuam nos mercados grossista e retalhista, deve ser utilizado o conceito de 

fornecimento interno no cálculo das quotas de mercado276. 

De acordo com estes pressupostos, estima-se que as quotas no mercado grossista de 

acesso em banda larga nas “áreas C”, e a sua evolução, sejam as seguintes: 

Tabela 19 – Evolução das quotas de mercado no mercado grossista de acesso em banda larga nas 

“áreas C”
277

 

Operador 2007 2008 2009 2010 

Grupo PT 27,3% 29,9% 31,2% 34,2% 

ZON 36,6% 40,3% 43,7% 44,0% 

Optimus 24,9% 15,8% 11,5% 8,0% 

Cabovisão 10,3% 9,8% 7,9% 7,9% 

Vodafone 0,9% 4,1% 5,7% 5,9% 

Pela análise das quotas de mercado e da sua evolução – ainda que os operadores com 

maiores quotas (Grupo PT e ZON) tenham conseguido aumentar as suas quotas278, ao 

contrário do que aconteceu, no caso do Grupo PT, até à anterior análise de mercados –, 

verifica-se que o operador histórico continua a não ser o operador com maior quota de 

                                                           
276

 O mesmo se aplica, por exemplo, aos operadores beneficiários da OLL (e eventualmente, no futuro, da 
oferta de acesso à fibra), que prestam a si próprios, na prática, um serviço grossista ao seu departamento 
retalhista verticalmente integrado, sendo utilizado como input aos seus produtos de retalho de acesso em 

banda larga. Aliás, estes operadores, não disponibilizando na prática uma oferta grossista de acesso em 
banda larga, estão aptos a fazê-lo e, por isso, estão aptos a concorrer com a PTC neste mercado, como já 
aconteceu no passado com operadores alternativos. 
277

 As quotas de mercado dos outros operadores são muito reduzidas, sendo que os acessos grossistas dos 
cinco principais OPS correspondem a quase 98 por cento do total do mercado. A diferença nas quotas de 
mercado de 2007 face à análise anterior deve-se a, na presente análise, ter-se considerado na ZON as 
empresas adquiridas por esta (Bragatel, TVTel e Pluricanal Leiria e Santarém), bem como por se ter 
uniformizado o universo aos operadores considerados na presente análise (os cinco principais OPS). 
278

 À custa fundamentalmente da Optimus, que viu, mais recentemente, a sua quota de mercado decrescer 
substancialmente, devido à menor utilização da OLL, estando a assistir-se a uma migração de acessos em 
cobre para acessos de nova geração em fibra e cabo. 
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mercado, não exercendo uma posição de dominância. Aliás, foi a ZON o operador que 

mais cresceu, em termos percentuais e absolutos, neste mercado, tendo aumentado, de 

2007 a 2010, a sua quota de mercado em cerca de 7 pontos percentuais, o mesmo 

aumento do Grupo PT, seguindo-se a Vodafone com um aumento de cerca de 5 pontos 

percentuais (se bem que esta última partindo de uma base de clientes substancialmente 

inferior). 

Existem ainda vários operadores com importantes quotas de mercado, tendo a Vodafone 

conseguido expandir de uma maneira relevante as suas operações e número de acessos, 

pelo que o ICP-ANACOM considera que as barreiras à entrada e à expansão no mercado 

se mantêm reduzidas. 

Já na anterior análise de mercados (na análise de PMS deste mesmo mercado 

grossista), o ICP-ANACOM reconheceu que “a generalidade dos operadores que 

oferecem serviços de retalho de acesso em banda larga neste mercado, incluindo a ZON, 

já investiu na capacidade de prestar aqueles serviços suportando, para o efeito, custos já 

afundados. Assim, de uma forma geral estes operadores estão em condições de expandir 

as suas actividades a outros clientes sem incorrerem em mais custos afundados 

significativos (…), tendo os operadores alternativos recorrido à oferta de referência de 

acesso a condutas e à oferta de referência de acesso desagregado ao lacete local, 

principalmente nas áreas de maior densidade populacional”. 

Com efeito, estas áreas (“áreas C”) correspondem, grosso modo, às áreas urbanas 

economicamente mais atrativas e onde é possível rentabilizar os custos associados ao 

desenvolvimento e expansão dos serviços de banda larga, que estão sujeitos a 

economias de escala significativas. Os operadores alternativos entraram no mercado e 

continuam a expandir as redes e operações, quer os operadores de cabo, unicamente 

com rede própria, quer os restantes operadores, primeiro fundamentalmente com recurso 

à OLL – que cobre a totalidade das “áreas C” – e, mais recentemente, também com 

recurso a rede própria em fibra – ver análise supra do Mercado 4 – com cobertura 

paralela, ou seja, em determinadas partes das “áreas C”.  

Adicionalmente, e dado estes desenvolvimentos, os principais operadores presentes 

neste mercado parecem ter acesso idêntico a recursos financeiros/mercado de capitais, 

não se encontrando, por isso, situações de vantagem significativa de algum operador 

sobre os restantes. 
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Dadas as características deste mercado, e conforme salientado, continua a existir 

atratividade para a entrada e expansão de operadores, quer investindo em infraestrutura 

própria, quer recorrendo às ofertas grossistas da PTC no âmbito do Mercado 4 (incluindo 

a ORAC279), o que permite concluir que não existem barreiras elevadas e não transitórias 

à entrada no mercado nas “áreas C”.  

Assim, o ICP-ANACOM considera que o mercado grossista de acesso em banda larga 

nas “áreas C” não cumpre o primeiro critério para a identificação de um mercado como 

sendo suscetível de regulação ex ante.  

Sendo os três critérios cumulativos, o facto de o primeiro não ser cumprido implica, 

automaticamente, o incumprimento do teste, não sendo o mercado em apreço sujeito a 

regulação ex ante. Não obstante, far-se-á uma análise sucinta dos dois outros critérios. 

2.º Critério – Tendência do mercado para a concorrência efetiva 

Para a CE, relativamente aos aspetos dinâmicos da análise do mercado, se as 

características do mercado conduzirem a uma concorrência efetiva num horizonte 

temporal pertinente, sem necessidade de intervenção regulamentar ex ante, o segundo 

critério não é cumprido. 

Nas áreas onde os operadores alternativos investiram suficientemente em infraestrutura 

de rede própria (ou seja, excluindo-se a OLL), quer seja em cabo quer, mais 

recentemente, em fibra, existe uma tendência para a existência de concorrência. 

De um ponto de vista prospetivo, o ICP-ANACOM prevê que esta tendência de 

desenvolvimento de múltiplas infraestruturas de rede de nova geração (fibra e cabo, esta 

última com a atualização para DOCSIS 3.0) se mantenha ou até se amplie, o que permite 

perspetivar que a dinâmica concorrencial no mercado das “áreas C” se mantenha. 

Com efeito, é expectável que, no âmbito das NRA, continuem a ocorrer elevados 

investimentos em redes de fibra280, fundamentalmente nas “áreas C” (ainda que certas 

áreas pertencentes ao conjunto das “áreas NC” já se encontrem cobertas por fibra e 

                                                           
279

 Releve-se que nas “áreas C” os operadores alternativos têm acesso a condutas, o que lhes permitiu de 
facto desenvolver a sua rede de cabo e ou fibra e, consequentemente, a sua oferta em banda larga suportada 
em rede própria. 
280

 Mesmo os operadores de cabo encontram-se a investir em fibra, estendendo as suas redes até pontos 
mais próximos do cliente final, inclusivamente, até ao edifício, de modo a permitir a oferta de débitos mais 
elevados a vários clientes em simultâneo (já que o cabo coaxial é um meio partilhado e ainda apresenta 
limitações ao nível da banda total disponível). 
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outras venham a ser cobertas num prazo mais alargado – conforme referido a respeito do 

Mercado 4). 

A intenção de várias entidades em continuar a expandir as suas redes (de fibra), 

nomeadamente como suporte de novas ofertas possibilitadas pelas NRA, é assim um 

claro indicador da elevada dinâmica concorrencial no mercado nas “áreas C” e da 

tendência do mercado para um aprofundar da concorrência efetiva (ou, pelo menos, da 

manutenção dos atuais níveis concorrenciais). 

Considera-se assim que o mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas C” 

não cumpre também o segundo critério para definição de um mercado relevante 

suscetível de regulação ex ante. 

3.º Critério – Insuficiência da lei da concorrência 

A ausência de queixas ou litígios ao nível do fornecimento grossista de acesso em banda 

larga nas “áreas C”, mesmo na sequência da não regulação da oferta “rede ADSL PT” 

(mas que nestas áreas continuou a ser disponibilizada comercialmente pela PTC), 

permite também concluir, à partida, que a lei da concorrência será suficiente para 

resolver eventuais problemas que possam vir a ocorrer neste mercado grossista.  

Dada também a ausência de dominância de uma empresa no mercado das “áreas C”, 

não é possível nem necessário impor regulação ex ante, sendo a lei da concorrência 

suficiente para assegurar um funcionamento efetivo deste mercado grossista de acesso 

em banda larga, não se cumprido também o terceiro critério.  

Sem prejuízo, o ICP-ANACOM procurará salvaguardar situações de alavancagem 

ilegítima para os mercados retalhistas e de práticas anticoncorrenciais nos mercados de 

banda larga, nomeadamente a nível de compressão de margens e colaborará ativamente 

com a Autoridade da Concorrência em eventuais processos associados aos mercados 

que vão deixando de estar sujeitos a regulação ex ante. 

Em conclusão, o mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas C” não cumpre 

o teste dos “três critérios” e, nessa circunstância, não constitui um mercado suscetível de 

regulação ex ante. Esta conclusão não tem, contudo, qualquer impacto no mercado, 

porquanto este mesmo mercado foi considerado concorrencial na anterior análise de 
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mercados de 2009, tendo sido à altura suprimidas todas as obrigações regulatórias 

impostas até àquela data ao Grupo PT281. 

7.3.2.1. Conclusão 

Como resultado desta análise, não se identificaram barreiras à entrada e à expansão 

significativas e intransponíveis no mercado grossista de acesso em banda larga nas 

“áreas C”. Com efeito, quer a expansão da rede própria dos operadores, quer as 

obrigações entretanto impostas fundamentalmente ao nível grossista, parecem ter sido 

suficientes para reduzir as barreiras à entrada e à expansão e permitir aos operadores 

alternativos, querendo, ultrapassar essas mesmas barreiras e entrar no mercado, o que 

tem efetivamente acontecido, nomeadamente com o investimento por parte dos 

operadores alternativos em NRA. 

O ICP-ANACOM considera que, na presença de regulação ex ante ao nível grossista, nas 

áreas em que tal for necessário, as barreiras potenciais ao desenvolvimento de uma 

concorrência efetiva no mercado grossista e correspondente mercado retalhista não são 

intransponíveis, não se cumprindo o primeiro critério do teste, não se exigindo, por isso, 

intervenção regulatória e a imposição de medidas corretivas através de controlos 

regulamentares ex ante. 

Também o nível de intervenção por parte desta Autoridade neste mercado tem sido 

residual, pelo que se considera que, havendo necessidade de intervir neste mercado, a 

lei da concorrência será, per se, suficiente. 

 

  

                                                           
281

 Segundo as Linhas de Orientação (§113), “se uma ARN determinar que um mercado relevante está sujeito 
a uma concorrência efectiva, não poderá então impor obrigações a qualquer operador nesse mercado 
relevante ao abrigo do artigo 16.º. Se a ARN tiver anteriormente imposto a uma ou mais empresas 
obrigações regulamentares nesse mercado, a ARN deve suprimir essas obrigações e não poderá impor 
quaisquer novas obrigações a essa(s) empresa(s). Conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 16.º da directiva-
quadro, quando a ARN propõe a supressão de obrigações regulamentares existentes, deverá comunicá-lo 
aos interessados com uma antecedência razoável”. Tal disposição encontra-se também refletida no n.º 3 do 
art.º 59.º da LCE. 
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8. AVALIAÇÃO DE PMS NO MERCADO GROSSISTA DE ACESSO EM BANDA 

LARGA NAS “ÁREAS NC” 

Como referido no Capítulo 4, de acordo com o quadro regulatório em vigor, “considera-se 

que uma empresa tem poder de mercado significativo se, individualmente  [(dominância 

individual)] ou em conjunto com outras [(dominância conjunta)], gozar de uma posição 

equivalente a uma posição dominante, ou seja, de uma posição de força económica que 

lhe permita agir, em larga medida, independentemente dos concorrentes, dos clientes e 

mesmo dos consumidores”. 

Esta avaliação de PMS assume como hipótese que não existe qualquer regulação de 

PMS, atual ou potencial, no mercado relevante em análise, uma vez que o resultado 

desta pressupõe concluir-se sobre a necessidade ou não de intervenção regulatória. 

Assim, avaliar o PMS neste mercado exige que seja assumido um mercado hipotético 

onde a regulação não existe (ainda que se tenha em conta a regulação em mercados a 

montante). 

Quanto aos critérios para avaliação de PMS nos mercados de fornecimento grossista de 

acesso em banda larga, o que foi referido anteriormente sobre este assunto (anterior 

análise de mercados e secção 4.1 do presente documento) é igualmente aplicável neste 

caso. Assim, considera-se que os critérios mais relevantes a utilizar na avaliação de PMS 

neste mercado grossista são os seguintes: 

 Quotas de mercado e crescimento do mercado. 

 Barreiras à entrada e à expansão (incluindo economias de escala e de gama e 

integração vertical). 

 Tendência e comportamento dos preços. 

 Contrapoder negocial. 

 Concorrência potencial. 

Refira-se que a avaliação de PMS neste mercado tem em conta as conclusões retiradas 

da avaliação de PMS feita ao mercado grossista de acesso à rede e as obrigações 

impostas nesse mercado. Neste contexto e em particular, é tida em conta a existência de 

uma oferta regulada de acesso a condutas e infraestrutura associada e uma oferta 

grossista de acesso ao lacete em cobre também regulada, através da qual alguns 
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operadores prestam as suas ofertas retalhistas, bem como ainda de uma oferta de 

acesso regulado à fibra em determinadas áreas, mas ainda a ser disponibilizada aos 

operadores alternativos, a curto prazo. 

8.1. Dominância individual 

A análise da concorrência efetiva será iniciada com o cálculo de quotas de mercado, 

identificando-se desta forma, e numa primeira fase, o(s) candidato(s) a detentor(es) de 

PMS. 

Segue-se uma análise das características económicas do mercado relevante na qual 

serão avaliados o grau de concorrência entre as empresas instaladas e o grau de 

concorrência potencial. 

8.1.1. Quotas de mercado 

O Grupo PT continua a deter a grande maioria dos acessos neste mercado, 

apresentando quotas de mercado consistentemente acima dos 70 por cento (tendo esta 

inclusivamente aumentado desde a anterior análise de mercados), valor bastante 

superior a 40 por cento – o limite utilizado pela CE na sua prática decisória como o valor 

acima do qual poderá considerar que há preocupações quanto a situações de posição 

dominante. 

Tabela 20 – Evolução das quotas de mercado no mercado grossista de acesso em banda larga nas 

“áreas NC”
282

  

Operador 2007 2008 2009 2010 

Grupo PT 71,5% 73,5% 73,1% 72,7% 

ZON 13,4% 12,7% 14,3% 15,4% 

Cabovisão 10,2% 9,2% 7,9% 8,1% 

Optimus 4,7% 3,7% 3,2% 2,2% 

Vodafone 0,2% 0,8% 1,5% 1,7% 

Novamente, tiveram-se em conta todas as infraestruturas alternativas capazes de 

oferecer um acesso grossista em banda larga (que suportará o acesso retalhista em 

                                                           
282

 As quotas dos outros operadores são muito reduzidas, sendo que os acessos grossistas dos cinco 
principais operadores correspondem a cerca de 98 por cento do total do mercado. A diferença nas quotas de 
mercado de 2007 face à análise anterior deve-se a, na presente análise, ter-se considerado na ZON as 
empresas adquiridas por esta (Bragatel, TVTel e Pluricanal Leiria e Santarém), bem como por se ter 
uniformizado o universo aos operadores considerados na presente análise (os cinco principais OPS). 
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banda larga a ser contratado pelo cliente final), ou seja, os acessos suportados em cobre, 

em cabo e em fibra283 e foi também considerado o fornecimento interno, tanto do 

operador histórico como dos operadores alternativos.  

Releve-se que caso o mercado fosse considerado como sendo apenas a própria oferta 

grossista “Rede ADSL PT” (i.e., sem considerar o fornecimento interno e que não existem 

ofertas grossistas alternativas), o Grupo PT teria 100 por cento de quota de mercado, 

uma vez que é a única empresa, e por imposição regulatória, a disponibilizar acesso a 

terceiros. 

8.1.2. Barreiras à entrada e à expansão 

Tendo a PTC, no passado e enquanto prestador do serviço universal de 

telecomunicações, expandido a sua rede de cobre até áreas menos densamente 

povoadas (incluindo até algumas áreas onde os custos poderão ser superiores aos 

benefícios da prestação de serviços), já incorreu em custos afundados significativos, 

incluindo o custo incremental de prestar o serviço grossista “Rede ADSL PT”, suportado 

naquela rede. Estes custos incrementais são assim significativamente inferiores àquele 

em que incorreria um operador que construísse uma rede de raiz dedicada para o efeito, 

ou seja, devido à existência de economias de escala e de gama, e dada a escala e a 

configuração da rede fixa da PTC, o Grupo PT beneficia e beneficiará, tudo o resto 

constante, de custos unitários inferiores aos dos seus concorrentes. 

Assim, mesmo existindo a possibilidade de aceder a ofertas grossistas reguladas, como a 

oferta de acesso a condutas ou a ORALL (e no futuro, mas apenas em certa áreas, a 

oferta de acesso à fibra), na generalidade do território coberto pelas “áreas NC” as 

barreiras à entrada e à expansão são elevadas. Com efeito, um operador que pretenda 

expandir a sua atividade será sempre obrigado a conquistar uma parte significativa do 

mercado, dados os custos unitários serem mais elevados nestas áreas do que nas “áreas 

C”, para conseguir concorrer com o operador histórico ao nível da infraestrutura. Mas, 

reconhece o ICP-ANACOM, isso seria atualmente técnica e economicamente inviável, 

                                                           
283

 Sendo que o número de acessos grossistas em fibra é atualmente residual nas “áreas NC”. 
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pois a área geográfica coberta por este mercado caracteriza-se por ter, grosso modo, 

fraca densidade populacional e empresarial, o que dificulta a obtenção dessa escala284. 

Conforme já mencionado noutras secções, o facto de o Grupo PT ser uma empresa 

integrada verticalmente poderá colocar os concorrentes em desvantagem concorrencial. 

Isto porque poderá verificar-se a alavancagem de poder de mercado de um mercado a 

montante para outro a jusante, afetando desse modo a concorrência, nomeadamente 

quando o Grupo PT fornece ao concorrente um fator de produção ou consumo intermédio 

essencial, como é o caso do acesso grossista em banda larga, e em particular, se existir 

dificuldade em conseguir inputs do mercado grossista ou em obter esses inputs a um 

preço competitivo, podem acentuar-se as barreiras à entrada ao nível do retalho.  

A manutenção da regulação da oferta grossista “Rede ADSL PT” continua assim a ser 

importante para a promoção da entrada e da expansão dos OPS neste mercado sem 

incorrerem em substanciais custos irrecuperáveis inerentes à construção de rede de 

acesso própria. 

Em conclusão, este critério não permite contradizer, antes pelo contrário, a presunção de 

dominância que resulta do cálculo das quotas de mercado. 

8.1.3. Tendência e comportamento dos preços 

Verifica-se que, em resultado da concorrência enfrentada pelo Grupo PT a nível retalhista 

(e grossista) nas “áreas C”, esta entidade disponibiliza, no que toca às ofertas “Sapo”, 

ofertas com preços mais reduzidos no mercado retalhista nas “áreas” C face aos das 

ofertas disponibilizadas nas “áreas NC”, tendo também mantido estáveis, e por sua 

própria iniciativa, os preços da oferta grossista “Rede ADSL PT”, tendo também em conta 

a regra de “retalho menos” imposta pelo ICP-ANACOM com o objetivo de impedir o 

esmagamento de margens. 

O Grupo PT, tendo optado por manter a oferta “Rede ADSL PT” em todo o território 

nacional (mesmo nas “áreas C”), continua a praticar preços grossistas uniformes em todo 

o território, não tendo, por sua iniciativa, reduzido os preços do acesso grossista em 

                                                           
284

 Esta situação foi, aliás, também comprovada pela PTC no âmbito da oferta “Rede ADSL PT”. De facto, 
enquanto a oferta iniciou-se no final de 2000, inicialmente com cobertura reduzida a algumas áreas de central 
de Lisboa e Porto, apenas 6 anos mais tarde é que atingiu a cobertura total do território nacional, o que 
mostra que a expansão para estas zonas geográficas não é imediata. 
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banda larga, um indicador adicional de ausência de rivalidade por parte de operadores 

alternativos neste mercado. 

8.1.4. Contrapoder negocial 

Neste mercado, os operadores não têm contrapoder negocial, uma vez que, além das 

ofertas de acesso a condutas e de acesso ao lacete local em cobre – que, nestas zonas, 

exige investimentos avultados, que envolvem economias de escala e um investimento 

num período de tempo alargado –, não existe qualquer outra oferta grossista de acesso 

em banda larga disponível que não a oferta “Rede ADSL PT”.  

Adicionalmente, como referido, nas “áreas NC” a cobertura de rede própria dos 

operadores alternativos é escassa, especialmente quando comparada com a cobertura 

da rede do Grupo PT, e a oferta de acesso à fibra do Grupo PT ainda não se encontra 

disponível, sendo que a cobertura da mesma nas “áreas NC” será relativamente reduzida 

a curto e médio prazo, pois depende inteiramente do desenvolvimento da rede de fibra 

daquele Grupo e da sua expansão para além dos principais centros urbanos do território. 

8.1.5. Concorrência potencial 

Em termos de concorrência potencial é de destacar a possibilidade de o acesso às 

condutas da PTC facilitar o desenvolvimento de rede própria, por parte dos operadores 

alternativos. De facto, estes têm utilizado esta oferta para o efeito, mas por serem 

investimentos avultados, os mesmos têm-se concentrado fundamentalmente nos grandes 

centros urbanos e litoral, zonas de grande concentração de população e atividades 

económicas, grosso modo nas “áreas C”. 

Desta forma, não é expectável que no futuro próximo sejam desenvolvidas de forma 

extensiva, na área geográfica coberta pelo mercado em análise, ofertas próprias que 

permitam aumentar a concorrência neste mercado grossista. 

8.1.6. Dominância individual: conclusão 

A quota de mercado do Grupo PT, a manutenção de elevadas barreiras à entrada e à 

expansão, a inexistência de indícios que comprovem a existência de concorrência efetiva 

entre as empresas (preços e outras variáveis) e a inexistência de concorrência potencial, 

permitem concluir que o Grupo PT detém PMS (dominância individual) no mercado 

grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC”. 
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8.2. Dominância conjunta 

Uma vez concluída a existência de dominância individual neste mercado, não existe 

dominância conjunta no mesmo. 

8.3. Análise prospetiva 

O ICP-ANACOM considera que todos os fatores que justificam a designação das 

empresas do Grupo PT que atuam no mercado grossista de acesso em banda larga nas 

“áreas NC” como empresas com PMS se manterão num horizonte de curto/médio prazo, 

até à próxima avaliação de PMS. 

8.4. Avaliação de PMS: Conclusão 

Considera-se que as empresas do Grupo PT que atuam no mercado grossista de acesso 

em banda larga nas “áreas NC” – atualmente, a PTC – detêm PMS neste mercado. 
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9. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES NO MERCADO GROSSISTA DE ACESSO 

EM BANDA LARGA 

Relativamente ao mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC” concluiu-

se que as empresas do Grupo PT detêm PMS nesse mercado, podendo agir de forma 

independente das restantes partes.  

Uma vez concluído que uma empresa detém PMS num mercado, o ICP-ANACOM deve 

impor, manter ou alterar as obrigações regulamentares já existentes285, tendo em 

consideração os mesmos princípios já apresentados na secção 5.1. Conforme 

mencionado, esses princípios resultam dos documentos da CE286, do ERG/BEREC287, da 

LCE e também dos princípios e objetivos regulatórios estabelecidos no seio desta 

Autoridade. 

Tendo em conta a análise realizada e identificado que subsiste um mercado no qual deve 

continuar a existir regulação, releva-se que a imposição e controlo do cumprimento 

dessas obrigações de forma detalhada e rigorosa mantém-se uma prioridade para o ICP-

ANACOM. Entende-se que a concretização desse objetivo com sucesso será um passo 

importante para que se desenvolva a concorrência no mercado onde se mantém a 

regulação, garantindo vantagens e benefícios principalmente para os utilizadores finais, 

resultando em ganhos líquidos de bem-estar social. 

9.1. Obrigações atualmente em vigor 

Na anterior análise de mercados, esta Autoridade concluiu, tendo em máxima conta as 

Linhas de Orientação, que o Grupo PT detinha PMS no mercado grossista de acesso em 

banda larga nas “áreas NC” e que era adequado, proporcional e justificado impor as 

obrigações constantes da Tabela 23 do Anexo I288. 

                                                           
285

 Cf. Linhas de Orientação §21 e §114. 
286

 Nomeadamente a Recomendação sobre NRA. 
287

 Nomeadamente nas Posições Comuns relativas à imposição de remédios nos mercados relevantes 
(“Revised ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory 
framework” – http://www.erg.eu.int/doc/meeting/erg_06_33_remedies_common_position_june_06.pdf) e às 
melhores práticas na imposição de obrigações no mercado grossista de acesso em banda larga 
(http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_06_69rev1_wba_cp.pdf). 
288

 Todas as obrigações encontravam fundamento no art.º 66.º da LCE, atendendo a que não existia 
concorrência efetiva no mercado. 

http://www.erg.eu.int/doc/meeting/erg_06_33_remedies_common_position_june_06.pdf
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_06_69rev1_wba_cp.pdf
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Nas secções seguintes, partindo das obrigações existentes, e tomando em consideração 

os princípios relevantes na imposição de obrigações nos mercados relevantes e os 

motivos que estão na base da existência de PMS neste mercado, esta Autoridade irá 

analisar se é adequado manter ou alterar as obrigações atualmente em vigor, avaliando 

as mesmas face aos princípios e requisitos previstos na LCE face às atuais condições do 

mercado. 

Note-se que serão considerados os problemas concorrenciais atuais e os que 

potencialmente poderão surgir no âmbito do mercado em análise e no período que 

decorre até à realização da próxima análise de mercado. Assim, a imposição de 

obrigações genéricas na presente análise em nada prejudica a especificação e 

concretização das mesmas em documentos autónomos. 

Por outro lado, a não ser que seja explicitamente referido, toda e qualquer deliberação 

específica tomada pelo ICP-ANACOM até à data em relação a este mercado permanece 

em vigor. 

9.2. Imposição de obrigações no mercado grossista de acesso em banda larga nas 

“áreas NC” 

9.2.1. Acesso e utilização de recursos de rede específicos 

O art.º 72.º da LCE prevê vários tipos de obrigações de acesso que podem ser impostas. 

No atual contexto, há que ter em conta que a obrigação de acesso foi já imposta e 

concretizada neste mercado, estando a sua viabilidade técnica e económica bem 

demonstrada. Neste sentido não se colocam questões relevantes relativamente a 

eventuais riscos no investimento efetuado para disponibilizar o acesso aos recursos de 

rede em questão.  

Pelo contrário, e tal como feito em outras ocasiões, há que ter em conta os investimentos 

realizados pelo operador com PMS e restantes operadores que investiram nesta oferta, 

salvaguardando a sua manutenção enquanto adequado e promovendo a concorrência a 

longo prazo. A este respeito, ao manter ou alterar uma obrigação de acesso e a 

proporcionalidade de tal decisão, o ICP-ANACOM deve ter em conta o n.º 4 do mesmo 

art.º 72.º, analisando a “viabilidade técnica e económica da utilização ou instalação de 

recursos concorrentes, em função do ritmo de desenvolvimento do mercado, tendo em 

conta a natureza e o tipo da interligação e do acesso em causa; viabilidade de oferta do 
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acesso proposto, face à capacidade disponível; investimento inicial do proprietário dos 

recursos, tendo em conta os riscos envolvidos na realização do investimento; 

necessidade de salvaguarda da concorrência a longo prazo”. 

De acordo com a análise desenvolvida na definição de mercado e avaliação de PMS, 

continua a não ser expectável que, nas “áreas NC” e até à próxima análise de mercado, 

haja viabilidade técnica e económica para a utilização, instalação e disseminação 

alargada de infraestrutura de rede alternativa à do Grupo PT, impossibilitando o 

desenvolvimento de concorrência no mercado de banda larga suportada em 

infraestrutura alternativa.  

Assim, ponderando os incentivos existentes, é expectável que a empresa verticalmente 

integrada com PMS neste mercado grossista tente, na ausência de uma obrigação 

específica de acesso, restringir o acesso aos seus produtos e serviços grossistas à 

medida que eventuais novas entradas no mercado de retalho diminuam o seu poder de 

mercado a esse nível retalhista. Dada a dimensão da rede do Grupo PT e consequentes 

economias de escala que as empresas deste grupo usufruem na prestação de serviços, a 

recusa de serviços de fornecimento grossista de acesso em banda larga, ou a sua oferta 

em condições pouco razoáveis, restringiria severamente a concorrência nos mercados a 

jusante.  

Para prevenir estes possíveis problemas, a obrigação de acesso e utilização de recursos 

de rede específicos deve ser mantida, de modo a promover a concorrência no mercado 

retalhista de acesso em banda larga, nomeadamente nas zonas em que não existem 

ofertas suportadas em rede própria ou na OLL, para que os utilizadores que residem nas 

regiões menos povoadas e as populações menos favorecidas possam beneficiar de uma 

maior concorrência e que vejam reduzidos os custos totais em que incorrem no acesso 

em banda larga. 

A este respeito, e na sequência das anteriores análises do mercado de banda larga e na 

concretização desta obrigação, esta Autoridade tem intervindo no mercado, impondo 

alterações nas condições de oferta por várias vezes para assegurar a existência de 

condições de acesso razoáveis e adequadas. As intervenções mencionadas têm estado 

relacionadas, não só com as condições específicas em que o acesso é concedido mas 

também com os componentes da rede aos quais deve ser concedido acesso, bem como 

com a sua localização (geográfica), relevando-se nomeadamente a introdução de: 
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 Agregação a nível regional289; 

 Agregação na modalidade ATM e, posteriormente, Ethernet290. 

 Oferta “Naked DSL”291. 

 Novas classes de acesso e taxas de contenção e definição de outros parâmetros 

de qualidade de serviço (incluindo serviços de qualidade “Premium”)292. 

Esta Autoridade continua a entender que a manutenção da obrigação de acesso em 

moldes que permita algum controlo sobre as características principais da oferta por parte 

dos OPS garantirá uma maior certeza e previsibilidade e promoverá uma maior 

concorrência, a prazo, na oferta de serviços de banda larga, com benefício último para os 

utilizadores finais, e concede ainda aos interessados a possibilidade de otimizar a 

infraestrutura de rede que possuem em complemento com as ofertas existentes a 

montante. 

Já relativamente aos futuros desenvolvimentos (tecnológicos) ao nível da rede, na 

anterior análise de mercados, considerou-se que “também poderá existir a necessidade 

de adaptar a oferta “Rede ADSL PT” de forma a acomodar serviços de débito mais 

elevado, por exemplo, serviços VDSL, e outros serviços que poderão advir com o 

                                                           
289

 A este respeito, é relevante a posição do ERG/BEREC na referida Posição Comum de que, como o 
acesso “bitstream” pode ser concedido em vários pontos da hierarquia da rede (pontos de passagem de 
tráfego), os pontos da rede em que o fornecimento grossista de acesso em banda larga terá de ser fornecido 
dependerá das circunstâncias nacionais, tais como a topologia da rede e o estádio de desenvolvimento do 
mercado de banda larga.  
290

 Relativamente à adequação da imposição de níveis intermédios de acesso à rede do operador com PMS, 
e suportada em diferentes plataformas tecnológicas, a qual se encontra enquadrada nos princípios 
considerados na imposição de obrigações nos mercados relevantes, nomeadamente, a promoção do 
investimento eficiente em infraestruturas por parte dos operadores alternativos, o ERG/BEREC defende que, 
na medida do razoável e adequado, o acesso deve estar disponível nos pontos de entrega regionais, sempre 
que possível nas várias opções tecnológicas eficientes: por exemplo, IP, ATM e Ethernet. Foi considerado 
importante pelo ICP-ANACOM que a oferta “Rede ADSL PT” evoluísse no sentido de incluir tecnologias de 
transporte e de acesso mais eficientes, nomeadamente quando utilizadas pela PTC para a prestação de 
serviços retalhistas equivalentes, como as ofertas de acesso em banda larga suportadas em tecnologias 
Ethernet, possibilidade esta introduzida na oferta e que deverá ser oferecida de uma forma não 
discriminatória. 
291

 Tendo-se considerado que a disponibilização de uma oferta “Naked DSL” seria importante para possibilitar 
uma maior diversidade de ofertas retalhistas (também a menor preço) para a população localizada nas áreas 
mais desfavorecidas. 
292

 A este respeito, é relevante a posição do ERG na referida Posição Comum de que as seguintes 
características devem ser ponderadas: o acesso “bitstream” é um produto que permite aos novos operadores 
diferenciarem (direta ou indiretamente) os seus serviços dos serviços do operador que concede o acesso, 
alterando (direta ou indiretamente) as características técnicas, constituindo mais do que uma simples 
revenda, que é o caso onde o operador com PMS tem o controlo dos parâmetros técnicos e gere o serviço, 
enquanto o novo operador só pode comercializar um serviço semelhante.  
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desenvolvimento das NRA. Este aspecto pode vir a assumir uma maior importância no 

contexto da evolução para NRA, que será analisada em documento autónomo e no 

âmbito do qual se poderá avaliar a possibilidade de impor, em determinadas condições, 

uma oferta grossista de acesso a lacetes ópticos”. 

Neste âmbito das redes de fibra, a Recomendação da CE sobre NRA defende que “Se no 

mercado 5 se constatar a existência de um operador com poder de mercado significativo 

(PMS), os remédios a nível do fornecimento grossista de acesso em banda larga devem 

ser mantidos ou alterados no que respeita aos serviços existentes e aos seus substitutos 

na cadeia. As ARN devem considerar o fornecimento grossista de acesso em banda larga 

pela tecnologia VDSL um substituto na cadeia do actual fornecimento grossista de 

acesso em banda larga através de lacetes unicamente de cobre”293. 

O ICP-ANACOM entende dever manter a obrigação de acesso neste mercado, a qual 

deverá abranger qualquer tecnologia ou infraestrutura de rede (topologia) utilizada pelo 

operador com PMS, o Grupo PT, no mercado de banda larga.  

Contudo, atualmente não há novos desenvolvimentos ao nível das tecnologias de cobre 

(nomeadamente, VDSL) e, ao nível da fibra, como já referido anteriormente nesta análise 

(no âmbito da definição dos mercados geográficos e da análise de PMS), não se 

perspetiva a curto prazo um desenvolvimento relevante deste tipo de tecnologias na 

cobertura nas “áreas NC”, mesmo por parte do Grupo PT. 

Em qualquer caso, foi imposto o acesso à fibra do Grupo PT no âmbito do Mercado 4, 

sendo, mesmo que temporariamente, esse acesso disponibilizado através de uma oferta 

bitstream avançada, um “remédio” considerado, até ao momento, apenas no âmbito do 

mercado de acesso em banda larga, no Mercado 5.   

A este respeito, releve-se que nas análises de mercado mais recentes notificadas à CE 

após a publicação da Recomendação sobre NRA, nomeadamente no Reino Unido e na 

Áustria, foi imposto o acesso virtual à fibra ótica (designado por VULA nesses países) no 

Mercado 4294. A ARN do Reino Unido não impôs explicitamente obrigações na fibra no 

                                                           
293

 No n.º 31. 
294

 Tendo a CE aceite tal obrigação, desde que seja temporária até à próxima análise de mercado. Também 
nos comentários à notificação da Alemanha, que não incluiu as obrigações no Mercado 4, a CE recomendou 
que, aquando da notificação das obrigações, a ARN Alemã equacionasse a imposição daquela oferta. 
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Mercado 5, já que impõe o acesso virtual no Mercado 4295. Aliás, é fundamentalmente nos 

países onde as redes de fibra se encontram já amplamente desenvolvidas e com 

cobertura muito elevada (e com topologias ponto-a-ponto e não ponto-multiponto), 

nomeadamente na Holanda e Suécia, que a respetiva ARN impôs o acesso à fibra. 

O ICP-ANACOM, em linha com outros reguladores, entende não dever impor, desde já, o 

acesso à fibra no âmbito do mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas 

NC”, tendo especialmente em consideração a existência (a muito curto prazo) de uma 

oferta grossista de acesso à fibra no mercado grossista de acesso à rede, que terá 

cobertura nacional, incluindo obviamente as “áreas NC” (a área coberta pelo mercado 

relevante em apreço) ou parte delas, onde e quando o Grupo PT dispuser de cobertura 

em fibra.  

Assim, se os operadores alternativos pretenderem oferecer produtos retalhistas 

suportados em fibra (em qualquer parte do território coberto por fibra), poderão fazê-lo a 

partir deste acesso grossista à rede, com a vantagem adicional de virem a dispor de um 

maior controlo e leque de serviços/funcionalidades (e.g. multicast, para o suporte de 

serviços de TV) sobre o acesso contratado face ao nível de controlo disponibilizado por 

uma oferta bitstream standard, como a oferta “Rede ADSL PT”. 

Sem prejuízo, e atendendo a que o serviço de TV é um dos impulsionadores da adesão 

aos serviços de banda larga, este Autoridade não põe de parte a possibilidade de impor 

uma funcionalidade de multicast na oferta “Rede ADSL PT”, obrigação que teria de ser 

ponderada tendo em conta, nomeadamente, os custos da sua implementação pela PTC e 

a procura expectável dos operadores, salientando-se a este propósito a reduzida procura 

dos acessos naquela oferta e o facto de os operadores a usarem principalmente para 

endereçarem o mercado empresarial (mercado este que, na generalidade, não procura 

serviços de TV). 

Finalmente, a Recomendação da CE sobre NRA foca a problemática da migração para 

as NRA, ao referir que as “obrigações vigentes para o operador com PMS no que 

respeita aos mercados 4 e 5 devem manter-se e não devem ser invalidadas por 

alterações introduzidas na arquitectura e na tecnologia de rede existentes, a menos que o 

operador com PMS e os operadores que nesse momento gozam de acesso à sua rede 
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 É de notar ainda que, na Áustria, o VULA só se aplica no caso dos acessos FTTC e não no caso do FTTH 
que não está sujeito a obrigações. 
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cheguem a acordo quanto a uma via de migração adequada. Na ausência de tal acordo, 

as ARN devem garantir que os operadores alternativos sejam informados com uma 

antecedência de, pelo menos, cinco anos, tendo em conta as circunstâncias nacionais se 

for caso disso, da eventual desactivação de pontos de interligação, como a central de 

comutação do lacete local. Esse prazo pode ser inferior a cinco anos se, no ponto de 

interligação, for fornecido um acesso totalmente equivalente”296. 

Ainda que essa recomendação incida também sobre o Mercado 5, releve-se que, na 

eventualidade de o Grupo PT pretender, no futuro, migrar os seus clientes retalhistas, 

e/ou os acesso grossistas disponibilizados a terceiros, suportados na “Rede ADSL PT”, 

com uma posterior desativação do(s) ponto(s) de agregação, esta eventualidade está, na 

prática, coberta pela regra definida, no presente documento, para desativação de centrais 

locais ou MDF, no Mercado 4 (nomeadamente o prazo de aviso de cinco anos, ou de três 

anos, se for fornecido um acesso totalmente equivalente). 

Tendo em conta os fatores supra mencionados (previstos no n.º 4 do art.º 72.º da LCE), o 

ICP-ANACOM conclui que, com base na experiência acumulada no acompanhamento 

das ofertas de acesso de banda larga, no desenvolvimento destes produtos e na análise 

realizada ao longo deste documento, a viabilidade para o Grupo PT continuar a conceder 

acesso a recursos de rede (de cobre) que constituem o fornecimento grossista de acesso 

em banda larga se encontra totalmente comprovada. 

Em linha com o defendido anteriormente, esta Autoridade considera assim que todas as 

obrigações no âmbito do acesso e utilização de recursos de rede específicos, incluindo 

também negociar de boa fé com as empresas que pedem acesso e de não retirar o 

acesso já concedido, impostas na decisão de Janeiro de 2009, continuam a ser 

razoáveis, adequadas, proporcionais e justificadas. Consequentemente, todas essas 

obrigações devem ser mantidas.  

Note-se finalmente que, tal como acontece com o mercado grossista de acesso à rede, a 

imposição de uma obrigação de acesso não será, por si só, suficiente. Entende-se ser 

necessário manter as obrigações adicionais previstas na LCE, para que se possam 

prevenir eventuais problemas concorrenciais como os preços excessivos ou as práticas 

discriminatórias, assegurando a existência de um acesso em condições transparentes, 
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 Cf. §39. 
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razoáveis e adequadas às condições existentes neste mercado relevante. Estas 

obrigações são especificadas de seguida. 

9.2.2. Não discriminação 

Em teoria, quando é imposta uma obrigação de acesso a uma empresa com PMS, esta 

terá incentivo para discriminar entre as ofertas disponibilizadas aos seus próprios 

serviços/empresas e as ofertas disponibilizadas às restantes empresas297, prejudicando a 

sua atividade retalhista, resultando numa diminuição da qualidade dos seus serviços298 ou 

no aumento dos seus custos face aos da divisão retalhista do operador com PMS e, em 

última instância, traduzindo-se numa forma de alavancagem do poder de mercado do 

operador com PMS a nível grossista para o mercado retalhista (com a perda de 

competitividade dos operadores alternativos no retalho).  

Neste sentido, conforme previsto nos art.ºs 66.º e 70.º da LCE, o ICP-ANACOM entende 

que é objetivamente justificável, adequado e proporcional manter a obrigação de não 

discriminação a que o Grupo PT se encontra sujeito na sua oferta grossista de acesso em 

banda larga, de forma a impedir que esta entidade possa, em circunstâncias 

equivalentes, discriminar a favor dos seus próprios serviços/empresas, dada a sua 

dimensão no mercado em causa e a sua integração vertical, prevenindo eventuais 

tentativas de alavancar o seu poder de mercado para mercados adjacentes. Note-se que 

a manutenção desta obrigação, bem como das especificações já existentes relativamente 

ao cumprimento da mesma, implica custos muito reduzidos (pois encontra-se já 

implementada) e é proporcional, sendo adequada para assegurar as condições de 

igualdade e de concorrência. 

Assim, mantém-se o entendimento de que o Grupo PT, a empresa com PMS, deve 

continuar a notificar as empresas interessadas (beneficiárias) da oferta grossista de 

acesso em banda larga com uma antecedência mínima de: 

                                                           
297

 Este problema de concorrência inclui a utilização discriminatória ou retenção de informação, a 
discriminação pela qualidade, as tácticas de atraso e as exigências indevidas, além da possibilidade de 
discriminação ao nível dos preços. 
298

 Uma qualidade de serviço inferior à significaria que os operadores alternativos não poderiam fornecer um 
novo acesso em banda larga num período de tempo equivalente ou então não poderiam garantir um tempo 
de reparação de avarias equivalente ao assegurado pela divisão retalhista do operador com PMS no mercado 
retalhista. Esta situação corresponderia a uma redução da concorrência efetiva no mercado retalhista de 
banda larga, implicando claros prejuízos para os operadores alternativos e para os utilizadores finais. 
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 1 mês, no caso de alteração, por sua iniciativa, das condições da oferta grossista, 

permitindo deste modo que os operadores beneficiários possam adaptar os 

respetivos serviços e ofertas (e.g., aspetos relativos a procedimentos aspetos da 

qualidade de serviço). O ICP-ANACOM deve também ser notificado no mesmo 

prazo; 

 2 meses, relativamente à entrada em vigor de alterações na oferta grossista que 

tenham impacto relevante nas ofertas retalhistas dos OPS, nomeadamente 

introdução de novas classes de acesso, alterações ao débito das classes de 

acesso existentes, alterações aos preços das ofertas, alterações à taxa de 

contenção ou outras características técnicas e alterações relevantes com impacto 

direto a nível do retalho, relativamente a potenciais clientes e ou que impliquem a 

migração de clientes ou descontinuidade de ofertas. O ICP-ANACOM deve 

também ser notificado no mesmo prazo; 

 um período razoável, caso a PTC venha a efetuar testes piloto, dando-lhes a 

oportunidade de participar nos mesmos. 

Neste mercado, em que é escassa a infraestrutura de outros operadores e não existe 

qualquer oferta grossista alternativa, continua a ser necessário, justificado e proporcional 

garantir que qualquer oferta de banda larga lançada pelas empresas do Grupo PT no 

retalho seja antecedida pela publicação da correspondente alteração na oferta grossista, 

permitindo a replicação da oferta retalhista por parte dos operadores alternativos.  

De forma coerente com o acima disposto, mantém-se a definição de 2 meses como prazo 

mínimo entre a publicação da(s) (alterações na) oferta grossista e a comercialização das 

ofertas no retalho por parte do Grupo PT, com exceção dos casos em que ocorrem 

alterações na oferta grossista que não tenham impacto relevante (na operação e) nas 

ofertas retalhistas dos operadores alternativos, para os quais se mantém o prazo mínimo 

de 1 mês, conforme referido supra.  

Adicionalmente, a manutenção da obrigação de não discriminação implica que o Grupo 

PT deve continuar a proporcionar às outras empresas (que oferecem serviços de acesso 

em banda larga) condições idênticas às oferecidas a si próprio, para serviços similares, 

isto é, mais especificamente, igual qualidade de serviço e níveis de desempenho, tais 

como prazos de fornecimento de serviços e tempos de reparação de avaria. Estes níveis 
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devem ser idênticos para todas as empresas, para os concorrentes e para as outras 

atividades análogas da empresa dominante, tendo por base (a qualidade d)o serviço 

praticado, não só no mercado grossista em questão mas também no mercado retalhista 

conexo. 

Já foi explicitado anteriormente que, para assegurar o cumprimento de uma obrigação de 

não discriminação, é importante que a mesma seja acompanhada pela imposição de 

obrigações de transparência e de separação de contas, o que é analisado nas secções 

seguintes. 

9.2.3. Transparência 

O ICP-ANACOM já manifestou por várias vezes o entendimento de que a obrigação de 

transparência é um complemento natural para a obrigação de não discriminação, 

possibilitando a deteção dos eventuais comportamentos discriminatórios existentes e 

assegurando a eficácia desta mesma obrigação de não discriminação. 

Assim, entende-se que a obrigação de transparência deve ser mantida. Adicionalmente, 

considera-se que, neste mercado, esta obrigação deve estar associada à manutenção da 

existência de uma oferta de referência adequada e de fácil acessibilidade, contendo toda 

a informação necessária para que os operadores alternativos que utilizam ou pretendam 

utilizar os serviços grossistas em causa possam fazê-lo de forma previsível e eficiente. 

O ICP-ANACOM entende que a informação recolhida atualmente no âmbito da oferta 

grossista “Rede ADSL PT” mantém, na sua generalidade, a relevância e adequação, 

devendo a mesma continuar a ser publicada com o mesmo nível de agregação299. Sem 

prejuízo, caso o número de queixas relativas à qualidade do serviço prestado para algum 

dos tipos de acesso atinja um número significativo, ou se considerar adequado intervir 

para prevenir a existência de discriminação na prestação dos serviços grossistas nos 

vários tipos de acessos existentes, esta Autoridade poderá vir a definir a 

recolha/prestação de informação de forma mais desagregada. 

Com base nos artigos 67.º e 68.º da LCE, o ICP-ANACOM já impôs ao Grupo PT, no 

passado, a publicação, de forma adequada, da oferta de referência de acesso em banda 

                                                           
299

 Na anterior análise de mercados foram definidas algumas simplificações a introduzir, resultando numa 
redução significativa da informação remetida sem que isso resultasse na perda de capacidade do ICP-
ANACOM em efetuar as análises que entenda por necessárias para acompanhar de forma adequada este 
mercado. 
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larga (incluindo, nomeadamente, especificações técnicas, características da rede, termos 

e condições de oferta e utilização, incluindo preços). 

Nesta imposição, esta Autoridade teve e tem em conta que a obrigação de publicação de 

uma oferta de referência prossegue dois objetivos principais: (i) ajudar à transparência na 

monitorização de potenciais comportamentos anticoncorrenciais, e (ii) dar a conhecer os 

termos e condições em que as outras empresas irão adquirir serviços de acesso 

grossista, permitindo prevenir possíveis conflitos e aumenta a confiança operadores 

interessados, na medida em que contribui para que estes tenham conhecimento pleno de 

todas as condições principais associadas à prestação do serviço e contribuindo para que 

estes lhes sejam fornecidos em condições não discriminatórias. 

Ao promover-se a aplicação deste tipo de obrigação, assegura-se ainda:  

 A disponibilização atempada de informação relevante aos interessados, 

fomentando uma maior previsibilidade, segurança e certeza associada ao 

ambiente em que as empresas que procuram acesso desenvolvem as suas 

atividades e facilitando as entradas conscientes no mercado, o que beneficia, em 

última instância, a concorrência e o utilizador final. 

 A diminuição da assimetria de informação entre a empresa regulada e o regulador 

e uma melhor monitorização do cumprimento da obrigação de não-discriminação. 

Entende assim o ICP-ANACOM que o Grupo PT deve continuar a publicar e a manter 

atualizada, no respetivo sítio na Internet, a oferta de referência de acesso em banda larga 

(atualmente a oferta “Rede ADSL PT”).  

De forma a garantir a não discriminação e a transparência, a oferta de referência deve 

também continuar a integrar SLA e compensações em caso de incumprimento dos níveis 

acordados. Devem, ainda, ser claramente assinaladas as alterações efetuadas entre 

versões daquela oferta. 

Na sequência da imposição das obrigações de acesso e de não discriminação, o ICP-

ANACOM conclui que a imposição da obrigação de transparência constitui uma medida 

proporcional e necessária para verificar o princípio da não discriminação, justificada e 

com (muito) reduzidos custos (pois já se encontra implementada), já que apenas se 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  204/275 

 

continua a exigir a publicação da informação necessária para assegurar a inexistência de 

condições adversas à concorrência, devendo, por isso, ser mantida300. 

9.2.4. Controlo de preços e contabilização de custos 

De acordo com o art.º 74.º da LCE, o ICP-ANACOM pode impor obrigações de controlo 

de preços e contabilização de custos301, quando uma ausência de concorrência efetiva 

origine a manutenção de preços a um nível excessivamente elevado ou a aplicação de 

esmagamentos de margens em detrimento dos utilizadores finais302.  

De acordo com a análise efetuada ao longo do documento, que confirma as conclusões 

de análises anteriores, o mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC” 

continua a caracterizar-se pela ausência de uma concorrência efetiva, indiciando 

elevadas barreiras à entrada e à expansão e poucas probabilidades de concorrência 

futura, tendo inclusivamente o operador com PMS aumentado a sua quota de mercado (a 

nível grossista e retalhista). Está-se assim perante um mercado em que: (i) não existe 

concorrência efetiva, (ii) existem relevantes barreiras à entrada e à expansão, (iii) não é 

previsível o desenvolvimento de concorrência a curto e médio prazo e (iv) no qual o 

operador com PMS pode agir de forma independente relativamente aos restantes 

agentes de mercado.  

Neste contexto, a empresa com PMS tem poucos incentivos em reduzir os custos e 

operar de forma (mais) eficiente, uma vez que esses custos elevados poderão ser 

transferidos, através de preços excessivos aos clientes grossistas – ao definir o preço da 

oferta grossista a um nível significativamente superior aos custos incorridos na 

disponibilização desse serviço – e, em última instância, aos consumidores que não têm 

alternativa de escolha. 

A manutenção da obrigação de controlo de preços e contabilização de custos permitirá 

ao ICP-ANACOM verificar se os preços grossistas definidos (e a própria estrutura e 

                                                           
300

 Conclui-se também que, tal como no caso do mercado grossista de acesso à rede, a sua supressão 
comprometeria a efetividade da obrigação de não discriminação, possibilitando a ocorrência de prejuízos 
relevantes nos mercados associados. 
301

 Incluindo a obrigação de orientação dos preços para os custos e a obrigação de adotar sistemas de 
contabilização de custos, para fins de oferta de tipos específicos de acesso ou interligação. 
302

 À luz da mesma Lei, o ICP-ANACOM deve assegurar que os mecanismos de contabilização de custos ou 
as metodologias de fixação de preços promovam a eficiência e a concorrência sustentável e maximizem os 
benefícios para o consumidor, podendo também ter em conta, nesta matéria, os preços disponíveis nos 
mercados concorrenciais comparáveis. 
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composição do tarifário grossista) estão enquadrados nos custos incorridos pelo operador 

com PMS, tendo-se também em conta que uma adequada regulação de preços deve 

permitir às empresas concorrentes o acesso para a prestação de serviços de banda larga 

no retalho a preços que seriam praticados caso o mercado fosse competitivo, permitindo 

simultaneamente que Grupo PT obtenha uma taxa razoável de rendibilidade sobre os 

investimentos realizados303. 

Por outro lado, pretende-se continuar a assegurar previsibilidade e coerência nos 

mercados (no próprio e a montante e jusante), fundamentalmente ao nível da coerência 

entre os diversos preços grossistas – neste mercado, por exemplo, entre classes de 

serviço ou entre diferentes modalidades da oferta grossista “Rede ADSL PT” –, sem a 

qual poderia resultar em que alguns operadores fossem prejudicados face a outros, em 

função do tipo de serviços que contratam/ofereçam, sem que existisse uma real 

justificação para essa situação e impedindo que os operadores que prestam serviços 

retalhistas desenvolvessem serviços verdadeiramente competitivos, acabando por 

prejudicar os interesses dos utilizadores finais, especificamente de serviços de acesso 

em banda larga. 

Neste sentido, a manutenção da obrigação de controlo de preços e contabilização de 

custos permitirá prevenir a definição de preços mais elevados (excessivos) na oferta 

grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC”, promovendo o desenvolvimento de 

concorrência sustentável e, simultaneamente, transmitindo incentivos ao investimento 

adequado e eficiente em infraestruturas, quer ao operador com PMS, quer aos 

operadores a quem é concedido o acesso grossista. 

Mais concretamente, de modo a impedir que o operador com PMS leve a cabo práticas 

que resultem num esmagamento das margens dos operadores alternativos304, o 

ICP-ANACOM tem vindo a regular o preço da oferta “Rede ADSL PT”, tendo por 

                                                           
303

 O referido art.º 74 da LCE prevê que o ICP-ANACOM deve “Assegurar que os mecanismos de 
amortização de custos ou as metodologias obrigatórias em matéria de fixação de preços promovam a 
eficiência e a concorrência sustentável e maximizem os benefícios para o consumidor, podendo também ter 
em conta nesta matéria os preços disponíveis nos mercados concorrenciais comparáveis”. 
304

 A existência de esmagamento de margens (nomeadamente por preços grossistas excessivos) leva, em 
última instância, a que os operadores alternativos acabem por ter que abandonar o mercado retalhista, 
potenciando a transferência da situação de PMS no mercado grossista para o mercado retalhista. Este facto 
leva a que os utilizadores finais também sejam prejudicados, em último caso, a longo prazo. 
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referência uma regra de “retalho-menos”, cuja metodologia foi atualizada e clarificada 

através das deliberações de 3 de Outubro de 2007 e 26 de Junho de 2008305.  

A adoção de tal medida levou (inicialmente, e até há poucos anos) a uma diminuição dos 

preços de cada uma das ofertas (retalhista e grossista), com evidentes vantagens do 

ponto de vista da concorrência e dos utilizadores finais, mas fundamentalmente nas 

“áreas C”306, como já evidenciado na presente análise de mercados.  

Assim, a questão fundamental que se mantém no âmbito da aplicação de uma regra de 

“retalho-menos” nas “áreas NC” é se esta terá a mesma eficácia no tocante a reduções 

de preços retalhistas (e grossistas), atendendo ao facto de que o Grupo PT enfrenta aí 

uma reduzida concorrência por parte dos operadores suportados na OLL (que já 

“abandonaram” as ofertas retalhistas nela suportadas) e dos operadores de cabo, e, 

consequentemente, de reduzida concorrência a nível retalhista nestas áreas. Na verdade, 

na prática as empresas do Grupo PT não aplicam uniformidade tarifária em todo o 

território nacional, e face à concorrência enfrentada pelas empresas do Grupo PT nas 

“áreas C”, esta empresa decidiu reduzir o preço retalhista apenas nestas áreas, pois não 

está sujeita à regra de “retalho-menos” (o mercado grossista nas “áreas C” não é 

regulado), implicando que os utilizadores finais residentes nas “áreas NC” não têm vindo 

também a beneficiar (na mesma medida) da concorrência existente nas “áreas C”.  

Ou seja, nas “áreas NC” a pressão competitiva é muito inferior (e praticamente nula em 

parte do território nacional, onde o Grupo PT é a única entidade com infraestrutura de 

rede própria), não havendo incentivos para reduções de preços de retalho idênticas às 

que existem, de facto, nas “áreas C”, o que implica uma previsível manutenção dos 

preços grossistas nas áreas não concorrenciais. Mais, o Grupo PT pode até, 

inclusivamente, decidir aumentar os preços de retalho nas “áreas NC” e, 

consequentemente, aumentar o preço grossista, de um modo compatível com a regra 

“retalho-menos”.  

                                                           
305

 Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=600485.  
306

 Tais diminuições de preços ocorreram na altura devido à pressão exercida sobre as empresas do Grupo 
PT, numa primeira fase, pelas ofertas retalhistas de acesso em banda larga suportadas na OLL – e, numa 
menor extensão (geográfica) pelas ofertas retalhistas de acesso em banda larga dos operadores de cabo – e, 
numa segunda fase, após a concretização do spin-off da ZON, devido à pressão exercida pelas ofertas de 
banda larga entretanto lançadas por esta empresa. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=600485
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A ameaça (para o Grupo PT) de entrada de novos operadores a nível grossista, através 

do investimento na OLL ou em rede própria não é credível na maior parte destas “áreas 

NC”, uma vez que a densidade populacional e o rendimento das famílias não permitiria 

rentabilizar os investimentos necessários por parte desses operadores. Esta situação 

poderá suscitar até questões de coesão social, com uma situação em que, grosso modo, 

os cidadãos (e as empresas) residentes nas “áreas C” têm acesso a mais, melhores e 

mais baratos serviços face aos seus concidadãos residentes nas “áreas NC”, áreas onde 

a oferta e a concorrência são escassas. 

Adicionalmente, e como já referido, o mercado de retalho de acesso em banda larga 

caracteriza-se atualmente pela oferta e procura (de modo generalizado e mesmo em 

determinadas zonas das “áreas NC”) por serviços em pacote, que incluem o acesso à 

Internet em banda larga307, pelo que a complexidade de operacionalização da regra 

“retalho-menos” tenderá a aumentar, eventualmente de modo excessivo, face aos 

possíveis ganhos para os operadores e consumidores. 

Por outro lado, a maioria dos acessos dos operadores alternativos suportados na oferta 

“Rede ADSL PT” são comercializadas a clientes empresariais e não a clientes 

residenciais, pelo que a metodologia que se definiu para a regra de “retalho-menos” já 

não é adequada. 

Ora, face ao exposto, tendo em conta a necessidade de se manter a obrigação de 

controlo de preços da oferta grossista e que a manutenção de uma regra de “retalho-

menos” neste mercado nas “áreas NC” não garante, per se, um nível de preços 

retalhistas (e grossistas) adequado, tendo em conta a necessidade de promover a 

concorrência a nível do retalho e defender o interesse do cidadão, o ICP-ANACOM 

entende dever estender – atualmente os preços da oferta “Naked ADSL” já são 

orientados aos custos308 – a toda a oferta grossista do Grupo PT a obrigação de 

orientação dos preços para os custos, i.e., a todos os níveis e componentes da oferta 

“Rede ADSL PT”, suprimindo-se a regra de “retalho-menos” mas exigindo-se que o Grupo 

                                                           
307

 Ou mesmo agregados a outros produtos/serviços não relacionados o mercado das comunicações 
eletrónicas. 
308

 Note-se que no caso da oferta de “Naked DSL”, atendendo à importância que o ICP-ANACOM 
considerava que poderia ter ao nível do desenvolvimento de ofertas atrativas para os utilizadores finais que 
se situam em zonas mais remotas ou menos desenvolvidas, ou onde prospectivamente existem menores 
possibilidades de se vir a desenvolver concorrência suportada em níveis superiores da cadeia de valor, a 
definição dos preços grossistas já tem por base o princípio da orientação dos preços para os custos.  
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PT demonstre que não se encontra a esmagar as margens nestas “áreas C”. Deste 

modo, e tendo em conta que a infraestrutura xDSL de suporte tem vindo a ser 

implementada praticamente desde o início do século e já se encontra há vários anos 

numa fase madura de desenvolvimento e com uma escala relevante, que permite ganhos 

económicos, é expectável que os preços grossistas e retalhistas possam reduzir-se, 

agora também nas “áreas NC”. 

Neste contexto, e sem prejuízo, entende-se ainda que o preço do acesso da oferta “Rede 

ADSL PT” deve continuar a ser coerente com o preço do acesso desagregado, numa 

ótica de não discriminação e de orientação para os custos. É também importante manter 

a existência de uma coerência interna na oferta grossista “Rede ADSL PT”, devendo 

ainda existir uma margem razoável entre os custos incorridos pelos operadores nas 

várias opções daquela oferta (i.e., a oferta com agregação ATM, Ethernet ou IP e a oferta 

“Naked DSL”) e uma diferença de preços justificada entre as várias classes de acesso 

local. 

Releve-se que, já na anterior análise de mercados, o ICP-ANACOM definiu que caso 

“considere que os interesses dos utilizadores nestas zonas estão a ser prejudicados, 

poderá impor obrigações de orientação dos preços grossistas para os custos na 

sequência de uma análise detalhada dos custos recorrendo, nomeadamente, a modelos 

de custos prospectivos incrementais de longo prazo (FL-LRIC) tendo em conta a 

actuação de um operador eficiente”. 

O ICP-ANACOM irá também analisar detalhadamente os custos da oferta “Rede ADSL 

PT”, não pondo de parte recorrer, no futuro, a modelos FL-LRIC, tendo em conta a 

atuação de um operador eficiente. 

Para este efeito, o Grupo PT deve, no prazo de máximo de 2 meses após a decisão final 

relativa à presente análise de mercado, proceder à revisão integral, i.e., em todos os 

componentes, do tarifário da sua oferta grossista de acesso em banda larga (atualmente 

a “Rede ADSL PT”), tendo em conta o princípio da orientação dos preços para os custos, 

enviando ao ICP-ANACOM, no prazo de 1 mês, a fundamentação para o novo tarifário. 

Nessa revisão e não obstante, como acima referido, se suprimir a regra de “retalho-

menos”, o Grupo PT deve demonstrar que não se encontra a esmagar as margens. 

Sem prejuízo, o ICP-ANACOM também acompanhará de perto a questão da margem 

entre os preços do serviço “Rede ADSL PT” e os preços da OLL e da futura oferta de 
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acesso à fibra (bem como dos preços retalhistas de acesso em banda larga), podendo vir 

a intervir, caso tal se justifique309. 

Resumindo, uma eventual supressão da obrigação de controlo de preços e contabilização 

de custos poderia levar a prejuízos significativos no mercado grossista de acesso em 

banda larga nas “áreas NC” e nos mercados retalhistas a jusante, nomeadamente, no 

mercado retalhista de acesso (à Internet) em banda larga. Os prejuízos identificados 

teriam uma influência significativa e abrangente, afetando os operadores alternativos e os 

utilizadores finais e conduzindo a desadequados incentivos ao investimento e à 

eficiência. 

Considera-se assim que a manutenção da obrigação de controlo de preços e 

contabilização de custos é objetivamente justificável, na medida em que permite 

estabelecer preços com base nos custos, evitando situações de preços excessivos e 

esmagamento de margens, e permitindo o desenvolvimento da concorrência, enquanto 

promove, ceteris paribus, a aplicação de preços disponíveis nos mercados concorrenciais 

comparáveis, contribuindo assim para a defesa dos interesses do consumidor. 

Esta obrigação constitui uma resposta proporcional à dimensão da (ausência de) 

concorrência no mercado em causa, permitindo às empresas concorrentes do Grupo PT 

contratarem produtos grossistas de acesso em banda larga a preços que lhes permitam 

desenvolver serviços de retalho competitivos, em benefício dos consumidores, ao mesmo 

tempo que permite ao Grupo PT uma taxa de retorno próxima à que existiria num 

mercado concorrencial eficiente. 

9.2.5. Separação de contas 

O ICP-ANACOM continua a considerar que a manutenção da obrigação de separação de 

contas se trata de uma medida objetivamente justificável dada a necessidade de garantir 

a não discriminação (permitindo a análise dos preços grossistas e dos preços de 

                                                           
309

 Tal possibilidade é, aliás, também defendida pelo ERG/BEREC (Cf. ERG Best Practices on Regulatory 
Regimes in bitstream Access), ao afirmar que “As a consequence of economies of scope and scale, cost-
based bitstream pricing may give rise to an eviction price in respect of the upstream (unbundled loop and 
shared access) services. Consequently, NRAs may need to impose additional controls to ensure the 
maintenance of a margin sufficient to avoid this. In principle, such controls could be imposed as a remedy to 
SMP in either market”. 
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transferência internos) e impedir a subsidiação cruzada310, sendo assim essencial para 

garantir o cumprimento e a efetividade da obrigação de não discriminação e da obrigação 

de controlo de preços e contabilização de custos. 

Trata-se de uma medida proporcional, na medida em que apenas é exigida a 

disponibilização de informação com um detalhe que permita concretizar os objetivos de 

verificação de outras obrigações.  

Note-se que o formato e a metodologia contabilística adotados devem continuar a 

obedecer aos requisitos que foram veiculados à PTC pelo ICP-ANACOM em sede 

própria, procedendo esta Autoridade à revisão periódica desses requisitos com vista à 

melhoria do sistema de custeio e da informação disponibilizada. 

Conclui-se que a obrigação de separação de contas deve ser mantida de forma a 

assegurar que existe uma monitorização efetiva da obrigação de não discriminação. 

Neste sentido, continua a entender-se que esta se trata de uma obrigação proporcional, 

adequada e justificada. 

9.2.6. Reporte financeiro 

Por forma a verificar o cumprimento das obrigações anteriormente definidas, 

nomeadamente as obrigações de transparência, não discriminação, separação de contas 

e contabilização de custos, e de acordo com o n.º 3 do art.º 71.º da LCE, a empresa com 

PMS deverá disponibilizar ao ICP-ANACOM os seus registos contabilísticos, incluindo os 

dados sobre receitas provenientes de terceiros. 

Assim, caso não existisse uma obrigação de reporte financeiro, estar-se-ia a 

comprometer a efetividade das obrigações mencionadas anteriormente levando a 

prejuízos significativos para o mercado do fornecimento grossista de acesso em banda 

larga e mercados relacionados. 

Em linha com a análise efetuada em 2009, entende-se que os registos contabilísticos 

necessários ao cumprimento adequado da obrigação de reporte financeiro constituem o 

                                                           
310

 Identifica-se, nomeadamente, que a inexistência da obrigação de separação de contas conduziria a que 
esta Autoridade tivesse dificuldade em monitorizar corretamente o cumprimento das obrigações associadas 
aos preços e custos da empresa com PMS e, consequentemente, dificultasse significativamente a 
identificação de situações de subsidiação cruzada. 
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sistema de contabilidade analítica que deve ser remetido, nos termos definidos em sede 

própria. 

Conclui-se que a manutenção da obrigação de reporte financeiro é necessária, 

proporcional e adequada.  

9.3. Conclusão 

Foi identificado como relevante, para efeitos de regulação ex ante e de acordo com os 

princípios do direito da concorrência, o seguinte mercado grossista: 

 Mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC”. 

Analisado este mercado e tendo em máxima conta as Linhas de Orientação,  

o ICP-ANACOM conclui que o Grupo PT detém PMS no mercado relevante identificado e 

por conseguinte que devem ser impostas as obrigações constantes da Tabela 21 (todas 

as obrigações encontram fundamento no art.º 66.º da LCE, atendendo a que não existe 

concorrência efetiva neste mercado): 
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Tabela 21 – Obrigações a impor às empresas do Grupo PT que atuam no mercado relevante.  

Obrigações Mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC” 

Acesso e utilização de 

recursos de rede específicos 

 Acesso à oferta grossista em diferentes pontos e tecnologias
311

 

 Negociar de boa fé com as empresas que pedem acesso 

 Não retirar o acesso já concedido a determinados recursos 

 Possibilidade de impor uma funcionalidade de multicast na oferta 

“Rede ADSL PT”, mediante interesse do mercado e viabilidade 

económica devidamente demonstrados  

Não discriminação na oferta 

de acesso e interligação e na 

respetiva prestação de 

informações 

 Não discriminar indevidamente na prestação do acesso à rede 

 Pré-aviso de 2 meses para alterar ofertas grossistas – no caso de 

alterações não significativas, sem impacto direto nas ofertas 

retalhistas, este prazo é de 1 mês 

 Lançamento de ofertas retalhistas condicionado à existência de 

ofertas grossistas equivalentes 

Transparência na publicação 

de informações, incluindo 

ofertas de referência 

 Publicação da oferta de referência de acesso em banda larga 

(atualmente, a oferta “Rede ADSL PT”), com identificação clara de 

alterações entre versões, devendo integrar SLAs e compensações 

de incumprimento 

 Remeter informação referente a prazos máximo, médio de entrega 

e de reparação de avarias e do grau de disponibilidade 

(desagregados por modalidade de instalação e por operador) 

 Desagregar a informação a remeter pelas diferentes modalidades 

da oferta grossista
312

  

Separação de contas quanto 

a atividades específicas 

relacionadas com o acesso 

e/ou a interligação 

 Sistema de custeio e separação contabilística 

Controlo de preços e 

contabilização de custos 

 Assegurar a existência de preços coerentes (na própria oferta 

grossista e com os de outras ofertas grossistas a montante, 

nomeadamente a OLL) e que incentivem a concorrência e o 

investimento eficiente 

 Controlo dos preços da oferta grossista tendo por base o princípio 

da orientação dos preços para os custos
313

 

Reporte financeiro  Disponibilizar os registos contabilísticos (SCA), incluindo os dados 

                                                           
311

 Incluindo “Naked ADSL” e acessos suportados em ATM, Ethernet, IP ou outras tecnologias, com 
agregação a nível nacional e regional (esta com suficiente desagregação geográfica). 
312

 Nomeadamente, IP, ATM, Ethernet, “Naked DSL”. 
313

 Para este efeito, o Grupo PT deve, no prazo de máximo de 2 meses após a decisão final relativa à 
presente análise de mercado, proceder à revisão integral do tarifário da sua oferta grossista de acesso em 
banda larga (atualmente a “Rede ADSL PT”), tendo em conta o princípio da orientação dos preços para os 
custos, enviando ao ICP-ANACOM, no prazo de 1 mês, a fundamentação para os novos preços. Deve ainda 
o Grupo PT demonstrar que não se encontra a esmagar as margens nas “áreas C”. 
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sobre receitas provenientes de terceiros 
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10. CONCLUSÃO 

Na presente análise de mercados o ICP-ANACOM identificou como mercados relevantes 

pare efeitos de regulação ex ante: 

 O mercado grossista de acesso à rede; 

 O mercado grossista de acesso em banda larga nas “áreas NC”. 

Analisados os mercados supra e tendo em máxima conta as Linhas de Orientação, o 

ICP-ANACOM concluiu que o Grupo PT tem PMS em ambos os mercados, tendo imposto 

obrigações de acesso à rede e utilização de recursos de rede específicos, de não 

discriminação, de transparência, de separação de contas e de controlo de preços e 

contabilização de custos e reporte financeiro. 

Tal como já tinha concluído na análise anterior, o ICP-ANACOM concluiu que o mercado 

grossista de acesso em banda larga nas “áreas C” não é suscetível de regulação ex ante. 

Em termos de obrigações de acesso, no mercado grossista de acesso à rede, além da 

obrigação de acesso desgregado ao lacete e sublacete local em cobre e de acesso às 

condutas e postes314 em todo o território nacional, o ICP-ANACOM impõe, em 

determinados concelhos (todos exceto os dez concelhos identificados no Anexo III), o 

acesso à fibra ótica temporariamente (enquanto o acesso desagregado à mesma não for 

viável) através de um acesso virtual. 

Esta análise está, deste modo, em linha com o entendimento preliminar desta Autoridade 

de  18 de fevereiro de 2009, no qual o ICP-ANACOM defendeu que, seguindo o princípio 

da proporcionalidade na imposição de obrigações, deveria considerar-se no contexto das 

NRA uma abordagem “faseada” e eventualmente suportada na análise dos mercados 4 e 

5, em que, em acréscimo a obrigações de não discriminação e transparência e 

relacionadas com a transição dos modelos baseados na OLL para os baseados em NRA: 

 Em áreas competitivas315, é apenas imposto o acesso a condutas, com melhorias 

e equivalência de acesso, sendo impostas outras obrigações (acesso à própria 

                                                           
314

 E, no caso do acesso a condutas e postes não ser possível, o acesso a fibra escura. 
315

 Em que se referia que a definição destas zonas pode justificar avaliação adicional, sendo que de momento 
apenas estão identificadas as zonas não competitivas, no âmbito da análise de mercado 5, as quais se 
poderão vir a revelar demasiado extensas dadas as diferenças de estádio de desenvolvimento entre redes de 
cobre e de fibra ótica. 
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fibra ou a fibra escura) apenas caso não haja espaço em condutas. Em último 

recurso, caso haja acordo entre as partes envolvidas, poderá optar-se, em 

alternativa ao acesso à própria fibra ou a fibra escura, por um acesso virtual à 

rede; 

 Em áreas não competitivas, em acréscimo ao acesso a condutas, é também 

imposto o acesso à própria fibra ótica ou a fibra escura e o acesso virtual à rede 

(“bitstream” avançado). 

Desta forma, todas as entidades puderam, num ambiente de certeza regulatória, 

desenvolver os seus planos de investimento em NRA baseados naquele entendimento 

preliminar. 
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Anexo I. Obrigações impostas na análise anterior 

Tabela 22 – Obrigações impostas na análise anterior às empresas identificadas com PMS no Mercado 

4  

Obrigações 
Mercado grossista de acesso (físico) à infraestrutura de 

rede num local fixo 

Acesso e utilização de recursos de 
rede específicos 

 Acesso aos lacetes e sublacetes locais e aos recursos 
conexos (incluindo coinstalação nos MDF e nos armários 
de rua, transporte de sinal e acesso a condutas) 

 Possibilidade de impor o acesso a fibra escura quando o 
acesso a condutas não for possível 

 Negociar de boa-fé com as empresas que pedem acesso 

 Não retirar o acesso já concedido a determinados recursos 

 Possibilidade de impor obrigações de acesso a fibra, na 
sequência da evolução para redes de acesso de próxima 
geração, mediante decisão específica 

Transparência na publicação de 
informações, incluindo propostas de 

referência 

 Publicação da ORALL e da ORAC 

 Identificação clara das alterações efetuadas à oferta 

 Pré-aviso de 30 dias para alterações na oferta 

 Disponibilização e publicação de indicadores e níveis de 
desempenho na qualidade de serviço nas ofertas grossistas 

 Disponibilização aos OPS
316

 de informação detalhada e 
atempada sobre evoluções na rede de acesso 

Não discriminação na oferta de acesso 
e interligação e na respetiva prestação 

de informações 

 Não discriminar indevidamente na prestação do acesso aos 
lacetes e sublacetes locais e a recursos conexos

317
 

Separação de contas quanto a 
atividades específicas relacionadas 

com o acesso e/ou a interligação 
 Sistema de custeio e separação contabilística 

Controlo de preços e contabilização de 
custos 

 Fixar preços orientados para os custos 

 Manutenção da metodologia adotada para estimativa de 
custos 

 Possibilidade para evoluir para modelos de custos 
prospetivos incrementais de longo prazo 

Reporte financeiro 
 Disponibilização dos registos contabilísticos (SCA) 

incluindo os dados sobre receitas provenientes de terceiros 

 

                                                           
316

 Operadores e prestadores de serviços, operadores alternativos ao operador histórico. 
317

 Com possibilidade de impor condições de acesso equivalente, a seguir pelo Grupo PT e pelos 
beneficiários das ofertas (designadamente da ORAC e da ORALL) no acesso às mesmas. 
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Tabela 23 – Obrigações impostas na análise anterior às empresas identificadas com PMS no Mercado 

5NC  

Obrigações 
Mercado do fornecimento grossista de acesso em banda 

larga nas “áreas NC” 

Acesso e utilização de recursos de 
rede específicos 

 Acesso à RTPC em diferentes pontos 

 Negociar de boa-fé com as empresas que pedem acesso 

 Não retirar o acesso já concedido a determinados 
recursos 

 Disponibilizar acesso à oferta grossista de linha exclusiva 
para serviços de banda larga (“Naked DSL”) 

 Possibilidade de impor obrigações de acesso a fibra, na 
sequência da evolução para redes de acesso de próxima 
geração, mediante decisão específica. 

Transparência na publicação de 
informações, incluindo propostas de 

referência 

 Publicação da oferta de referência de acesso em banda 
larga (“Rede ADSL PT”), com identificação clara de 
alterações entre versões, devendo integrar SLAs e 
compensações de incumprimento 

 Remeter informação referente a prazos máximo, médio de 
entrega e de reparação de avarias e do grau de 
disponibilidade (desagregados por modalidade de 
instalação e por operador) 

 Desagregar a informação remetida pelas diferentes 
modalidades da oferta “Rede ADSL PT” – IP, ATM, 
“Naked DSL” 

Não discriminação na oferta de acesso 
e interligação e na respetiva prestação 

de informações 

 Não discriminar indevidamente na prestação do acesso à 
rede

318
 

 Pré-aviso de 30 dias para alterar ofertas grossistas – no 
caso de alterações significativas nas ofertas grossistas, 
este prazo alarga-se para 2 meses 

 Lançamento de ofertas retalhistas condicionado à 
existência de ofertas grossistas equivalentes na “Rede 
ADSL PT” 

Separação de contas quanto a 
atividades específicas relacionadas 

com o acesso e/ou a interligação 
 Sistema de custeio e separação contabilística 

Controlo de preços e contabilização de 
custos 

 Controlo de preços (“retalho-menos”) 

  Se necessário e adequado assegurar a existência de 
preços coerentes e que incentivem a concorrência e o 
investimento eficiente; 

 Controlo dos preços da oferta grossista de “Naked DSL”, 
tendo por base o princípio da orientação dos preços para 
os custos

319
 

Reporte financeiro 
 Disponibilização dos registos contabilísticos (SCA) 

incluindo os dados sobre receitas provenientes de 
terceiros 

 

                                                           
318

 Incluindo a diferenciação geográfica de preços. 
319

 Com possibilidade de alargamento às ofertas “standard”. 
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Anexo II. Descrição da metodologia de distribuição dos acessos de banda 

larga dos operadores pelas áreas de central 

Tendo em vista apurar o número total de acessos retalhistas de banda larga em 2008, 

2009 e 2010 foi remetido, a 6 de Janeiro de 2011, um pedido de informação aos 

operadores de maior dimensão que, no seu conjunto, representam mais de 99 por cento 

dos acessos de banda larga: PT Comunicações, S. A. (PTC), ZON TV Cabo Portugal, S. 

A. (ZON TV Cabo), Optimus – Telecomunicações, S. A. (Optimus), Vodafone Portugal – 

Comunicações Pessoais, S. A. (Vodafone), Cabovisão – Sociedade de Televisão por 

Cabo, S. A (Cabovisão) e ARTelecom – Acesso e Redes de Telecomunicações, S.A. 

(ARTelecom). 

Com o questionário em causa, procurou-se obter informação detalhada sobre o número 

de acessos solicitando-se que os dados fossem o mais desagregados possíveis 

nomeadamente tendo em conta a infraestrutura de suporte (infraestrutura própria e/ou 

infraestrutura de terceiros), a tecnologia de acesso (FTTH, FTTx/HFC, xDSL, B/FWA), o 

tipo de cliente (residencial e empresarial), a comercialização do serviço de acesso em 

banda larga isolado ou em conjunto com o serviço de televisão (independentemente de 

incluir ou não o STF), a velocidade de acesso contratada (inferior a 16 Mbps, superior ou 

igual a 16 Mbps e inferior a 30 Mbps, e superior ou igual a 30 Mbps).  

Tendo em vista a análise destes dados em termos de distribuição geográfica, solicitou-se 

que a informação a remeter deveria ser desagregada por área de central da PTC 

(nomeadamente no caso dos acessos suportados em xDSL) ou por freguesia 

(preferencialmente) ou concelho, nomeadamente no caso dos acessos suportados em 

fibra ótica e B/FWA, uma vez que estes últimos não têm necessariamente relação com as 

áreas de central da PTC. 

Em termos de informação com detalhe geográfico, refira-se que foi efetuado um outro 

pedido de informação, a 9 de Dezembro de 2010, sobre a cobertura de rede dos 

operadores de cabo e sobre a área de cobertura dos pontos de atendimento da rede da 

PTC, ambos com informação SIG, o que permite uma melhor associação da informação 

remetida pelos operadores de cabo – desagregada por concelho – às áreas de central da 

PTC, para uma análise mais pormenorizada dos dados. Também foi solicitada, a 4 de 

Março de 2011, informação sobre a cobertura das redes de fibra ótica da PTC, da 

Optimus e da Vodafone, em formato SIG. 
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Uma vez que a informação recebida não apresenta a mesma desagregação em termos 

geográficos, houve necessidade de se assumir determinados pressupostos tendo em 

vista uma melhor integração dos dados. 

Dado que o ICP-ANACOM definiu como unidade geográfica relevante a área de central 

(da PTC), no presente anexo sintetizam-se as opções e pressupostos utilizados na 

distribuição dos acessos de banda larga dos vários operadores pelas áreas de central da 

PTC. 

Acessos retalhistas de banda larga suportados em infraestrutura de terceiros 

A PTC é o único operador que disponibiliza ofertas grossistas onde se suportam algumas 

ofertas retalhistas de alguns OPS – a oferta Rede ADSL PT e a ORALL. 

No conjunto dos operadores a quem foi remetido o questionário, apenas quatro OPS 

suportam as suas ofertas retalhistas nas ofertas grossistas da PTC – a Vodafone, a 

Optimus, a ZON e a ARTelecom são beneficiárias da oferta Rede ADSL PT, e apenas a 

Vodafone e a Optimus são beneficiárias da ORALL. Acresce que a PT Prime é também 

beneficiária da PTC no âmbito da oferta Rede ADSL PT. 

A Vodafone, a ZON e a ARTelecom remeteram os dados dos acessos suportados na 

oferta Rede ADSL PT desagregados por outra unidade geográfica que não a área de 

central da PTC. Assim, neste caso optou-se por recorrer à informação que a PTC já 

remete regularmente a esta Autoridade sobre as suas ofertas grossistas registando-se 

que a diferença entre os dados é muito reduzida. A utilização destes dados impõe como 

única limitação a não desagregação dos acessos por tipo de cliente (residencial e 

empresarial). Uma vez que é do conhecimento do ICP-ANACOM que a generalidade dos 

acessos retalhistas suportados na oferta Rede ADSL PT são acessos empresariais320, 

assumiu-se que a totalidade dos acessos retalhistas da Vodafone, da ZON e da 

ARTelecom suportados na oferta Rede ADSL PT são acessos empresariais. 

Na resposta ao questionário, a PTC não remeteu os acessos retalhistas da PT Prime 

suportados na oferta Rede ADSL PT. Assim, neste caso utilizaram-se os dados que a 

PTC remete regulamente sobre esta oferta e que são desagregados por operador 

beneficiário e assumiu-se, por hipótese, que todos os acessos da PT Prime são acessos 

                                                           
320

 No caso particular da ZON, o número de acessos registado em 2009 é muito reduzido e em 2010 é 
praticamente nulo. 
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IP e Ethernet (assumindo-se que os acessos ATM são usados para outros fins como, por 

exemplo, circuitos), considerando esses acessos como empresariais. Em 2008 não é 

possível discriminar os acessos ATM – neste caso assumiu-se que os acessos ATM de 

2008 são iguais aos de 2009, subtraindo os acessos totais de 2008 para obter os 

acessos IP e Ethernet. Apenas se teve em conta os acessos para velocidades inferiores 

a 16 Mbps sendo os restantes residuais.  

No que diz respeito aos acessos retalhistas suportados na ORALL, a Optimus e a 

Vodafone remeteram a informação desagregada por área de central da PTC. 

No entanto, no caso da Optimus, alguns acessos foram identificados por concelhos (e 

não por área de central). Uma vez que representam aproximadamente 3 por cento do 

total de acessos de banda larga daquele OPS em 2009 e 2 por cento em 2010 optou-se 

por se distribuir esses acessos tendo em conta a proporção de acessos ativos (lacetes 

locais em utilização e lacetes desagregados) existentes nas áreas de central onde se 

encontra coinstalado nesses concelhos. Por outro lado, há um número muito reduzido de 

acessos suportados na ORALL que não foram considerados por o operador não estar 

coinstalado nesse PA321. 

Acessos retalhistas de banda larga suportados em fibra ótica 

Os operadores que apresentam ofertas retalhistas de banda larga suportadas em fibra 

ótica são a PTC, a Vodafone e a Optimus. Os dados remetidos por estes operadores 

encontram-se desagregados por concelho o que levou a ter de se assumir determinados 

pressupostos tendo em vista a distribuição dos acessos pelas áreas de central da PTC. 

Para o efeito, em primeiro lugar, foi calculada a cobertura de cada operador nos vários 

concelhos (percentagem de alojamentos passados/cablados por concelho322). Em 

segundo lugar, ordenaram-se as áreas de central de cada concelho por ordem 

decrescente de lacetes locais em utilização. Identificaram-se, após essa ordenação, as 

áreas de central cujo somatório de percentagens de lacetes em utilização cumpra o valor 

mínimo da percentagem de alojamentos passados por fibra no concelho em questão. Ou 

                                                           
321

 São os casos de Horta (4), Oia (22), Ponta Delgada (17) e Praia da Vitória (1), em 2008 e de Vale de 
Cambra (1), em 2009. 
322

 Obtém-se dividindo o número de alojamentos cablados no concelho (fonte: operadores) pelo número de 
alojamentos familiares clássicos no concelho (fonte: INE). 
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seja, assume-se que os alojamentos passados/cablados são aqueles onde se localizam 

as áreas de central com maior densidade de acessos no concelho.  

Numa última fase os acessos em fibra de um operador num dado concelho são 

distribuídos pelas áreas de central identificadas pelo critério acima descrito, em 

proporção do número de lacetes em utilização no universo das áreas de central 

identificadas.  

Acessos retalhistas de banda larga suportados em redes de distribuição por cabo 

Uma vez que os dados remetidos pelos operadores de redes de distribuição por cabo – a 

ZON e a Cabovisão – estão desagregados por concelho, estes acessos de banda larga 

foram distribuídos pelas áreas de central da PTC dos respetivos concelhos tendo em 

conta a cobertura das redes de distribuição por cabo, conforme informação em formato 

SIG remetida pelos operadores, e a proporção de acessos ativos (lacetes locais em 

utilização e lacetes desagregados) existentes em cada área de central.   
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Anexo III. Concelhos com fibra instalada pelos operadores alternativos (com 

mais de 15 por cento de cobertura dos alojamentos familiares clássicos 

desses concelhos) e/ou onde as características dos concelhos configuram a 

existência de condições de replicabilidade, a curto e médio prazo, por parte 

dos operadores alternativos em fibra  

Concelho 

Lisboa 

Sintra 

Odivelas 

Almada 

Oeiras 

Matosinhos 

Porto 

Cascais 

Maia 

Seixal 

Vila Nova de Gaia 

Gondomar 

Vila Franca de Xira 

Loures 

Coimbra 

Braga 

Amadora 
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Anexo IV. Caracterização dos municípios 

 

Na Tabela seguinte apresentam-se alguns indicadores socioeconómicos e demográficos 

por concelho baseados nos dados mais recentes publicados pelo INE. 

 

Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

TOTAL 5.750.755 92.196 3.543.595 4.044.100 250.036 1.060.906 

Abrantes 24.720 55 20.368 15.998 872 2.890 

Águeda 23.704 142 18.559 17.454 855 4.874 

Aguiar da Beira 4.602 27 4.704 2.111 677 460 

Alandroal 4.343 11 4.377 2.381 692 427 

Albergaria-a-Velha 12.318 159 10.133 9.241 870 2.271 

Albufeira 37.658 290 19.674 16.428 863 6.275 

Alcácer do Sal 8.473 9 7.535 5.236 844 1.054 

Alcanena 7.948 109 6.697 5.550 850 1.492 

Alcobaça 33.943 139 26.649 21.901 807 5.796 

Alcochete 8.644 137 4.575 6.794 1.313 1.590 

Alcoutim 3.128 5 3.460 1.362 686 236 

Alenquer 22.317 142 16.331 16.752 982 3.724 

Alfândega da Fé 3.905 16 3.645 2.024 651 361 

Alijó 9.093 40 8.027 4.770 729 791 

Aljezur 5.903 18 5.391 2.649 714 685 

Aljustrel 5.960 20 5.526 3.754 995 732 

Almada 99.780 2.479 34.148 71.910 988 17.762 

Almeida 6.311 14 6.396 3.039 700 511 

Almeirim 11.854 105 9.355 9.346 836 2.033 

Almodôvar 5.595 10 5.033 3.074 718 613 

Alpiarça 4.231 81 3.473 3.003 786 574 

Alter do Chão 3.267 10 2.885 1.464 728 247 

Alvaiázere 5.806 45 5.472 3.017 738 715 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Alvito 1.610 10 1.630 1.025 849 207 

Amadora 85.276 7.363 13.583 73.437 1.263 16.575 

Amarante 28.964 187 22.860 19.397 754 4.367 

Amares 9.742 231 8.452 6.172 754 1.455 

Anadia 14.738 134 12.947 10.837 847 2.997 

Angra do Heroísmo 14.348 148 13.461 12.196 864 3.123 

Ansião 8.590 75 7.718 5.154 765 1.365 

Arcos de Valdevez 17.296 51 15.350 9.140 699 1.701 

Arganil 10.574 36 10.034 4.956 675 1.052 

Armamar 4.668 54 4.780 2.323 706 382 

Arouca 10.824 68 9.967 7.464 667 1.824 

Arraiolos 4.790 11 4.409 3.000 776 594 

Arronches 2.629 10 2.163 1.223 701 196 

Arruda dos Vinhos 6.434 172 4.752 5.047 903 1.387 

Aveiro 40.740 397 22.814 31.150 1.036 9.131 

Avis 3.763 8 3.521 1.869 777 297 

Azambuja 10.949 83 9.489 8.197 1.031 1.517 

Baião 12.084 118 10.548 7.169 673 1.094 

Barcelos 47.085 318 37.190 38.053 728 10.659 

Barrancos 1.416 11 1.227 721 693 121 

Barreiro 42.688 2.164 11.008 33.175 981 6.404 

Batalha 7.999 153 7.438 6.025 882 1.827 

Beja 20.258 31 13.530 14.143 894 3.391 

Belmonte 4.830 58 4.210 2.749 680 574 

Benavente 14.140 56 9.540 10.963 937 2.565 

Bombarral 7.880 145 6.487 5.211 745 1.289 

Borba 4.075 51 3.284 2.930 844 725 

Boticas 4.736 18 4.548 2.300 655 348 

Braga 86.186 990 38.881 63.993 900 18.560 

Bragança 25.592 30 16.517 13.835 806 3.407 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Cabeceiras de Basto 9.664 69 8.470 5.622 729 1.130 

Cadaval 9.006 81 7.878 5.581 779 1.154 

Caldas da Rainha 28.930 202 19.202 20.552 845 5.711 

Calheta (R.A.A.) 2.207 30 2.325 1.405 746 209 

Calheta (R.A.M.) 7.481 103 6.928 4.297 1.163 596 

Câmara de Lobos 13.130 684 10.319 10.460 884 1.516 

Caminha 13.769 122 9.318 6.258 812 1.961 

Campo Maior 5.028 34 4.121 3.174 1.090 539 

Cantanhede 20.256 94 18.681 13.811 879 3.818 

Carrazeda de Ansiães 5.250 23 5.115 2.686 679 447 

Carregal do Sal 6.571 84 6.105 3.772 774 729 

Cartaxo 13.319 155 9.996 9.572 895 2.144 

Cascais 99.700 2.119 43.605 82.098 1.089 26.532 

Castanheira de Pêra 2.761 48 2.521 1.332 734 251 

Castelo Branco 38.978 39 24.668 23.244 812 5.212 

Castelo de Paiva 7.244 146 6.567 5.575 681 1.086 

Castelo de Vide 2.942 13 2.646 1.416 751 271 

Castro Daire 11.611 41 11.617 5.971 712 1.057 

Castro Marim 8.146 22 6.765 2.824 847 627 

Castro Verde 4.874 13 4.670 2.917 1.256 519 

Celorico da Beira 6.425 31 5.863 3.066 693 542 

Celorico de Basto 10.873 111 9.972 6.779 631 1.139 

Chamusca 6.381 14 5.804 4.167 778 700 

Chaves 27.161 70 22.603 16.163 734 3.566 

Cinfães 11.639 85 10.854 7.254 743 1.115 

Coimbra 77.414 449 40.638 58.114 973 18.564 

Condeixa-a-Nova 8.102 123 6.637 6.266 833 1.624 

Constância 2.283 51 1.848 1.565 1.101 275 

Coruche 12.090 18 11.787 8.329 855 1.496 

Corvo 159 25 181 186 920 49 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Covilhã 34.498 93 22.082 21.222 780 4.473 

Crato 3.303 9 3.191 1.550 687 313 

Cuba 2.919 28 2.956 1.853 786 344 

Elvas 13.452 37 9.196 8.910 780 1.993 

Entroncamento 10.889 1.472 4.150 8.067 995 1.809 

Espinho 15.686 1.510 8.888 12.024 792 3.465 

Esposende 20.628 359 15.089 11.087 719 3.501 

Estarreja 12.817 250 11.179 9.612 960 2.322 

Estremoz 9.434 28 7.373 5.890 830 1.432 

Évora 28.710 43 20.676 22.774 926 6.167 

Fafe 25.887 231 19.791 17.722 662 4.228 

Faro 34.889 320 17.238 26.937 1.008 8.654 

Felgueiras 25.316 502 17.929 19.003 651 4.809 

Ferreira do Alentejo 5.442 13 4.873 3.335 794 632 

Ferreira do Zêzere 7.300 45 6.932 3.438 700 663 

Figueira da Foz 44.052 164 24.866 24.443 1.015 6.414 

Figueira de Castelo Rodrigo 5.124 12 5.146 2.513 673 441 

Figueiró dos Vinhos 4.554 36 4.560 2.581 665 584 

Fornos de Algodres 3.890 38 3.787 1.996 684 387 

Freixo de Espada à Cinta 3.380 16 3.060 1.535 583 211 

Fronteira 2.498 14 2.519 1.350 693 254 

Funchal 49.602 1.470 29.243 39.873 1.025 12.790 

Fundão 22.276 42 18.168 11.996 730 2.516 

Gavião 3.595 14 3.431 1.743 733 250 

Góis 4.664 16 4.934 1.788 634 321 

Golegã 3.233 71 2.773 2.135 710 405 

Gondomar 75.456 1.274 36.555 61.452 800 14.211 

Gouveia 11.504 47 10.205 5.681 685 1.071 

Grândola 10.552 18 9.336 5.974 831 1.374 

Guarda 28.365 60 19.376 16.402 801 4.335 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Guimarães 67.498 656 43.927 53.902 745 13.496 

Horta 6.458 87 6.447 5.449 862 1.569 

Idanha-a-Nova 11.878 7 11.630 4.387 701 609 

Ílhavo 21.268 525 15.036 14.597 924 3.732 

Lagoa 19.981 260 12.772 9.112 849 3.093 

Lagoa (R.A.A) 5.138 316 4.657 4.372 772 920 

Lagos 26.284 146 13.205 12.558 831 4.295 

Lajes das Flores 969 22 991 599 774 176 

Lajes do Pico 3.135 30 3.127 1.672 737 361 

Lamego 16.301 161 12.395 9.855 724 2.089 

Leiria 65.564 225 46.439 48.523 952 15.428 

Lisboa 291.545 6.447 52.485 243.975 1.496 95.350 

Loulé 59.186 92 34.389 28.406 920 10.266 

Loures 94.553 1.211 31.076 80.466 1.060 19.591 

Lourinhã 16.777 175 13.306 10.073 723 2.630 

Lousã 10.159 127 7.263 6.878 769 1.641 

Lousada 19.403 493 14.384 15.259 646 3.468 

Mação 6.853 18 6.648 3.115 722 543 

Macedo de Cavaleiros 11.452 23 9.846 6.263 711 1.372 

Machico 9.088 320 8.510 7.266 902 1.397 

Madalena 3.132 41 3.087 2.129 762 607 

Mafra 42.069 263 28.002 28.888 833 8.717 

Maia 61.276 1.628 26.811 50.275 1.065 14.523 

Mangualde 12.789 91 11.589 7.667 884 1.574 

Manteigas 2.406 28 2.236 1.391 709 272 

Marco de Canaveses 23.379 265 18.915 17.718 699 3.419 

Marinha Grande 21.618 207 14.611 15.456 1.042 4.516 

Marvão 2.800 23 2.799 1.474 643 258 

Matosinhos 83.532 2.811 33.388 67.833 1.099 18.764 

Mealhada 10.150 185 8.446 7.753 876 2.050 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  228/275 

 

Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Meda 5.007 18 4.722 2.236 696 378 

Melgaço 7.615 39 7.004 3.839 709 635 

Mértola 9.574 6 8.354 3.138 699 589 

Mesão Frio 2.431 166 2.215 1.536 866 270 

Mira 8.548 101 7.003 4.721 762 1.310 

Miranda do Corvo 7.047 104 6.201 4.887 701 1.121 

Miranda do Douro 5.680 15 5.158 3.055 760 725 

Mirandela 16.130 36 11.515 9.309 765 2.183 

Mogadouro 8.143 13 6.712 3.939 762 708 

Moimenta da Beira 7.994 46 6.950 3.849 662 802 

Moita 34.236 1.195 12.397 26.139 839 4.635 

Monção 13.231 91 11.713 7.441 702 1.768 

Monchique 4.760 15 4.201 2.584 724 533 

Mondim de Basto 4.484 44 4.066 2.592 605 438 

Monforte 2.401 8 2.322 1.219 787 171 

Montalegre 10.221 13 10.157 4.232 700 682 

Montemor-o-Novo 10.678 14 7.980 7.055 824 1.626 

Montemor-o-Velho 12.523 114 11.697 9.873 759 2.067 

Montijo 26.483 147 12.996 20.582 881 4.756 

Mora 3.591 11 3.867 2.063 761 329 

Mortágua 5.537 38 5.542 3.773 825 950 

Moura 10.159 16 9.705 5.833 803 1.146 

Mourão 1.835 10 1.875 1.003 770 169 

Murça 4.141 31 3.985 2.306 650 475 

Murtosa 7.667 145 5.844 3.837 703 1.063 

Nazaré 12.453 184 7.628 5.987 756 1.732 

Nelas 8.767 112 7.398 5.420 912 970 

Nisa 7.096 13 7.166 3.218 720 565 

Nordeste 2.661 49 2.702 1.764 736 274 

Óbidos 7.926 83 8.286 4.598 872 1.201 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Odemira 20.200 15 18.419 11.350 798 2.208 

Odivelas 65.041 5.484 16.327 57.745 848 14.449 

Oeiras 84.305 3.751 18.242 71.587 1.667 22.569 

Oleiros 5.132 12 4.698 2.481 650 374 

Olhão 25.379 347 15.230 17.646 794 4.884 

Oliveira de Azeméis 30.448 426 22.501 24.222 869 6.480 

Oliveira de Frades 5.742 71 4.898 3.628 907 833 

Oliveira do Bairro 11.023 264 9.042 8.433 878 2.477 

Oliveira do Hospital 13.530 89 11.713 7.974 692 1.684 

Ourém 29.127 110 23.709 16.991 836 5.238 

Ourique 4.336 8 3.967 2.308 691 409 

Ovar 27.476 375 19.072 19.503 866 5.327 

Paços de Ferreira 21.418 794 14.912 17.908 641 4.783 

Palmela 32.311 135 21.617 23.667 1.160 5.447 

Pampilhosa da Serra 5.555 11 5.455 2.029 711 254 

Paredes 34.947 554 23.565 28.115 716 6.881 

Paredes de Coura 5.992 67 5.722 3.505 815 659 

Pedrógão Grande 3.276 30 3.436 1.668 705 345 

Penacova 8.418 70 7.876 5.842 769 1.509 

Penafiel 31.437 341 23.346 23.794 759 5.137 

Penalva do Castelo 5.737 59 5.132 3.054 706 467 

Penamacor 6.014 10 6.373 2.649 669 357 

Penedono 2.796 22 2.568 1.172 652 199 

Penela 4.128 44 4.551 2.361 733 544 

Peniche 19.763 358 13.327 10.974 781 2.740 

Peso da Régua 9.215 181 6.734 6.311 806 1.336 

Pinhel 7.879 20 7.679 3.935 696 734 

Pombal 33.036 88 29.897 21.223 834 6.156 

Ponta Delgada 27.447 295 22.603 22.500 1.008 6.061 

Ponta do Sol 4.487 192 4.311 3.104 797 495 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Ponte da Barca 7.820 66 6.800 4.471 718 913 

Ponte de Lima 21.271 136 19.653 14.406 705 3.263 

Ponte de Sor 10.648 20 9.194 6.672 878 1.277 

Portalegre 14.869 56 9.204 10.160 911 2.325 

Portel 4.033 11 4.173 2.589 779 411 

Portimão 42.098 306 14.920 22.758 846 7.372 

Porto 135.186 5.736 44.314 100.948 1.194 36.127 

Porto de Mós 12.922 93 11.220 9.351 817 2.649 

Porto Moniz 1.614 33 1.823 1.059 736 148 

Porto Santo 4.028 129 3.722 2.100 969 538 

Póvoa de Lanhoso 11.946 165 9.750 7.341 685 1.691 

Póvoa de Varzim 35.882 771 17.060 21.673 812 6.100 

Povoação 3.641 60 3.525 2.108 720 459 

Proença-a-Nova 6.193 21 5.702 3.382 725 674 

Redondo 4.491 19 3.880 2.809 728 552 

Reguengos de Monsaraz 6.272 23 5.989 4.173 782 988 

Resende 7.498 92 6.886 4.070 634 719 

Ribeira Brava 6.336 205 6.093 4.540 759 699 

Ribeira de Pena 4.663 30 4.611 2.465 743 392 

Ribeira Grande 10.951 178 10.411 8.991 816 1.917 

Rio Maior 11.784 78 9.828 8.304 852 1.936 

Sabrosa 4.670 41 4.512 2.452 790 425 

Sabugal 15.118 15 15.099 5.323 681 936 

Salvaterra de Magos 11.490 91 10.713 8.447 843 1.673 

Santa Comba Dão 7.159 104 6.431 4.452 767 967 

Santa Cruz 19.086 528 12.450 14.968 1.009 2.921 

Santa Cruz da Graciosa 3.018 72 2.775 1.658 770 325 

Santa Cruz das Flores 1.112 32 1.106 865 914 217 

Santa Maria da Feira 62.686 645 43.611 48.964 898 13.891 

Santa Marta de Penaguião 4.929 106 4.345 2.777 660 445 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Santana 4.605 81 4.689 2.975 914 411 

Santarém 34.460 111 24.325 24.942 899 6.346 

Santiago do Cacém 19.213 28 13.370 12.348 862 2.551 

Santo Tirso 30.789 524 21.930 24.960 760 5.761 

São Brás de Alportel 6.451 70 4.958 4.286 851 1.260 

São João da Madeira 10.685 2.734 3.371 8.292 866 3.043 

São João da Pesqueira 5.417 30 5.278 3.012 744 503 

São Pedro do Sul 10.966 48 10.374 6.407 676 1.370 

São Roque do Pico 2.297 24 2.248 1.241 774 345 

São Vicente 3.375 73 3.871 2.203 781 344 

Sardoal 2.917 43 2.810 1.515 706 324 

Sátão 8.686 62 8.424 4.558 650 933 

Seia 16.377 57 14.976 9.661 745 1.990 

Seixal 77.935 1.657 30.122 62.265 937 14.567 

Sernancelhe 4.359 25 4.362 2.206 619 407 

Serpa 10.117 14 9.751 6.122 756 1.159 

Sertã 11.532 36 10.725 6.498 733 1.306 

Sesimbra 30.487 253 20.430 19.274 867 4.942 

Setúbal 63.433 526 24.226 48.341 1.077 11.935 

Sever do Vouga 6.578 95 6.485 4.596 815 1.109 

Silves 30.279 55 18.181 14.972 846 3.717 

Sines 8.219 70 4.788 5.616 1.483 1.399 

Sintra 181.192 1.184 56.901 144.172 1.068 37.257 

Sobral de Monte Agraço 5.094 195 4.113 3.859 737 982 

Soure 11.471 73 10.696 7.686 769 1.437 

Sousel 3.826 18 3.509 2.073 718 415 

Tábua 8.446 60 7.856 4.554 669 942 

Tabuaço 4.521 47 4.210 2.432 676 362 

Tarouca 6.030 80 6.096 2.992 686 582 

Tavira 22.919 43 15.144 10.609 795 2.898 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Terras de Bouro 5.044 26 4.654 2.492 747 500 

Tomar 25.529 116 20.756 16.353 825 3.795 

Tondela 17.807 78 16.327 11.038 848 2.269 

Torre de Moncorvo 7.441 16 6.715 3.738 851 670 

Torres Novas 20.593 136 16.603 14.628 924 3.340 

Torres Vedras 41.503 195 32.815 30.165 836 8.720 

Trancoso 7.427 27 7.883 3.936 747 784 

Trofa 15.793 543 10.022 13.085 885 3.747 

Vagos 12.590 139 10.303 8.243 790 2.322 

Vale de Cambra 11.172 155 9.579 8.489 932 2.105 

Valença 8.324 121 6.817 5.309 792 1.475 

Valongo 42.183 1.249 18.474 33.947 844 8.641 

Valpaços 13.002 31 12.034 6.900 663 1.226 

Velas 3.037 46 2.844 2.015 789 388 

Vendas Novas 6.569 53 5.235 4.715 874 1.048 

Viana do Alentejo 3.690 15 3.446 2.214 741 472 

Viana do Castelo 47.968 278 32.925 31.734 848 8.866 

Vidigueira 3.817 19 3.679 2.346 768 481 

Vieira do Minho 7.647 60 7.454 4.482 649 926 

Vila da Praia da Vitória 9.577 130 8.848 7.323 847 1.516 

Vila de Rei 2.801 18 2.844 1.330 650 273 

Vila do Bispo 5.693 29 5.184 2.286 802 734 

Vila do Conde 38.557 534 22.894 27.212 886 6.978 

Vila do Porto 3.713 57 3.510 1.998 1.399 447 

Vila Flor 5.353 25 4.810 2.723 726 556 

Vila Franca de Xira 63.976 430 16.980 53.396 1.081 11.794 

Vila Franca do Campo 4.242 144 3.959 3.247 723 840 

Vila Nova da Barquinha 4.206 148 3.414 2.910 754 546 

Vila Nova de Cerveira 5.766 85 5.580 3.492 831 954 

Vila Nova de Famalicão 56.020 664 38.868 45.141 843 11.564 
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Localização geográfica Alojamentos 
familiares 
clássicos 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(2011) 

Edifícios 
de 

habitação 
familiar 
clássica 
(2011) 

Famílias 
(2011) 

Ganho 
médio 
mensal 
(euros) 
(2008) 

Empresas 
(2009) 

Vila Nova de Foz Côa 6.827 18 6.051 3.025 708 573 

Vila Nova de Gaia 142.521 1.794 65.085 114.264 950 28.944 

Vila Nova de Paiva 4.521 30 4.152 1.944 652 359 

Vila Nova de Poiares 4.473 86 3.926 2.751 777 783 

Vila Pouca de Aguiar 9.745 30 9.268 5.188 693 1.060 

Vila Real 28.740 137 21.167 19.197 826 5.025 

Vila Real de Santo António 19.916 313 8.148 7.453 800 2.292 

Vila Velha de Ródão 3.552 11 3.367 1.560 1.185 210 

Vila Verde 21.822 209 20.137 15.557 688 3.698 

Vila Viçosa 4.711 43 3.874 3.335 933 783 

Vimioso 4.836 10 4.491 1.965 693 418 

Vinhais 7.302 13 6.736 3.770 704 589 

Viseu 52.113 196 36.820 37.054 826 9.883 

Vizela 8.777 961 5.815 7.865 640 1.795 

Vouzela 6.798 54 6.426 3.870 732 742 
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Anexo V. Acesso em banda larga fixa e acesso em banda larga móvel 

Um utilizador final pode aceder à Internet utilizando banda larga fixa ou banda larga 

móvel. Neste último caso, e para as tecnologias atualmente mais representativas 

(UMTS/CDMA)
323

, o utilizador final pode recorrer a telemóveis que disponham daquela 

tecnologia ou a computadores pessoais (normalmente portáteis) ligados a placas de 

transmissão de dados (placas PCMCIA, placas USB, modem USB, PC-Card, PC USB 

Card e outros), esta última com uma experiência de utilização que se poderá aproximar 

do acesso em banda larga em redes fixas. 

Dadas as diferenças substanciais entre o acesso em banda larga móvel através de 

telemóveis, por um lado, e através de computadores pessoais, por outro lado, não é 

necessária uma análise aprofundada para se concluir que o primeiro não é substituto do 

segundo (muito menos do serviço de acesso em banda larga fixa), conclusão a que já se 

havia chegado na anterior análise dos mercados de banda larga. 

Assim, nesta secção, tem-se apenas em conta o serviço de acesso em banda larga 

móvel nas acima referidas placas. 

De seguida analisam-se as principais diferenças e semelhanças nas características e 

funcionalidades do serviço de acesso em banda larga fixa e do serviço de acesso em 

banda larga móvel, por forma a avaliar se estão aptos para satisfazer as mesmas 

necessidades por parte de utilizadores finais que pretendem acesso em banda larga. 

Note-se que de acordo as Linhas de Orientação, e conforme explicitado na introdução 

desta análise de mercado, o processo de definição do mercado do produto tem como 

objetivo identificar todos os produtos e/ou serviços suficientemente permutáveis ou 

substituíveis, não só em termos das suas características objetivas, graças às quais estão 

particularmente aptos para satisfazer as necessidades dos consumidores, mas também 

em termos dos seus preços e da sua utilização pretendida. 

                                                           
323

 O Wi-Fi é pouco expressivo comparativamente aos designados 3 e 3,5G e as tecnologias BWA (e.g., 
Wimax e LTE) ainda não se encontram disseminadas extensivamente. 
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Substituibilidade do lado da procura 

Características das ofertas disponíveis 

Um utilizador final pode aceder à Internet utilizando para o efeito placas de transmissão 

de dados ligadas a computadores pessoais, com uma experiência de utilização que se 

poderá aproximar do acesso em banda larga fixa. 

No entanto, considera-se que a substituibilidade do lado da procura é limitada dadas as 

diferenças existentes nestes dois tipos de acessos, quer em termos de preços, quer em 

termos de velocidades de acesso. Atualmente, a diferença de preços continua a ser muito 

significativa e agrava-se quando se tem em conta as velocidades de acesso contratadas 

e limitações de tráfego que ainda existem em algumas ofertas de acesso em banda larga 

móvel. Veja-se, como exemplo, algumas ofertas do Grupo PT e da Vodafone, nas tabelas 

seguintes (as estruturas das ofertas de outros operadores com atividades fixas e móveis 

são semelhantes ao exemplo apresentado): 

Tabela 24 – Ofertas de banda larga do Grupo PT (banda larga fixa nas “Zonas Sapo” e banda larga 

móvel)
324

  

Ofertas 
Velocidade 
Download 

Tráfego 
incluído 

Mensalidade  
Mensalidade 

por Mbps 

Banda 
larga 
móvel 

Banda Larga Light Até 3 Mbps 2 GB € 23,96 € 7,99 

Banda Larga  Até 5 Mbps 4 GB € 31,57 € 6,31 

Banda Larga Plus Até 7,2 Mbps Ilimitado € 34,99 € 4,86 

Banda Larga Super Até 21,6 Mbps Ilimitado € 44,99 € 2,08 

Banda 
larga 
fixa 

(Zonas 
Sapo) 

Sapo ADSL 12 Mb Até 12 Mbps Ilimitado € 20,99 € 1,75 

Sapo ADSL 24 Mb Até 24Mbps Ilimitado € 25,99 € 1,08 

Sapo Fibra 30 Mb 30 Mbps Ilimitado € 30,99 € 1,03 

Sapo Fibra 100 Mb 100 Mbps Ilimitado € 40,99 € 0,41 

Sapo Fibra 200 Mb 200 Mbps Ilimitado € 91,99 € 0,46 

                                                           
324

 Informação recolhida no sítio do Grupo PT na Internet em Agosto de 2011. Todos os preços incluem IVA. 
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Tabela 25 – Ofertas de banda larga da Vodafone
325

 

Ofertas 
Velocidade 
Download 

Tráfego 
incluído 

Mensalidade  
Mensalidade 

por Mbps 

Banda 
larga 
móvel 

Best Net Light Até 1 Mbps 1 GB € 12,49 € 12,49 

Best Net Base Até 2 Mbps 2 GB € 17,49 € 8,75 

Best Net Plus Até 4 Mbps 4 GB € 22,49 € 5,62 

Best Net Max Até 7,2 Mbps Ilimitado € 34,99 € 4,86 

Best Net Top Até 21,6 Mbps Ilimitado € 44,99 € 2,08 

Best Net Top + Até 43,2 Mbps Ilimitado € 49,99 € 1,16 

Banda 
larga 
fixa 

ADSL 24 Mbps Até 24 Mbps Ilimitado € 29,99 € 1.25 

Fibra 50 Mbps 50 Mbps Ilimitado € 30,99 € 0,61 

Fibra 100 Mbps 100 Mbps Ilimitado  € 40,99 € 0.41 

Fibra 200 Mbps 200 Mbps Ilimitado € 55,99 € 0,28 

Fibra 360 Mbps 360 Mbps Ilimitado € 70,99 € 0,20 

Na relação entre preços e velocidades de acesso disponibilizadas, as ofertas suportadas 

nas placas de dados comparam desfavoravelmente com as ofertas de banda larga fixa. 

Como se pode observar na Tabela 24, no caso do Grupo PT, enquanto os preços por 

Mbps da banda larga móvel variam entre os 2,08 euros e os 7,99 euros, os preços por 

Mbps da banda larga fixa são sempre (muito) inferiores, variando entre os 0,46 euros e 

os 1,75 euros. 

Acresce que a generalidade das ofertas de acesso em banda larga fixa suporta de forma 

contínua o acesso a streaming de vídeo e dezenas de canais de TV (incluindo HD) ou 

ofertas triple-play (embora as ofertas apresentadas nas tabelas acima sejam só de banda 

larga e STF), o que não é possível de obter sobre banda larga móvel. Estes pacotes de 

serviços para além de incluírem o serviço de TV incluem ainda serviço telefónico fixo e na 

maioria dos casos serviço de acesso em banda larga móvel.  

Considera-se que o grau de substituibilidade entre o serviço de acesso em banda larga 

fixa e o serviço de acesso em banda larga móvel é limitado, tendo em conta as 

características das ofertas disponíveis, nomeadamente:  

 as diferenças de preços, mais reduzidos, para um débito equivalente, no serviço 

de acesso em banda larga fixa; 
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 Informação recolhida no sítio da Vodafone na Internet em Agosto de 2011. Todos os preços incluem IVA. 
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 o débito máximo das ofertas, mais reduzido no serviço de acesso em banda larga 

móvel; 

 a existência de limites de tráfego no serviço de acesso em algumas das ofertas de 

banda larga móvel;  

 velocidades garantidas em parte das ofertas de banda larga fixa, nomeadamente 

nas suportadas em fibra, ao contrário das ofertas em banda larga móvel. 

Banda larga móvel em local fixo 

Pode-se argumentar que nas regiões onde não existem ofertas de banda larga 

suportadas nas redes de cabo ou na OLL existe um nível de substituibilidade superior da 

banda larga móvel. No caso do Grupo PT, nas zonas “Não Sapo” (áreas NC), às 

mensalidades do acesso em banda larga fixa (que são superiores às mensalidades das 

zonas “Sapo”) acresce o pagamento da assinatura da PT Comunicações (15,57 euros 

com IVA).  

Nestas zonas, os operadores móveis para prestarem o serviço de banda larga (fixa) 

recorrem à sua tecnologia móvel, mas retirando, nalgumas ofertas, a característica de 

mobilidade que está associada ao serviço, equiparando a sua oferta à da rede fixa, quer 

em termos de velocidades de acesso quer em termos de preços. Veja-se, como exemplo, 

a oferta do Grupo PT e da Vodafone nas tabelas seguintes (as estruturas das ofertas de 

outros operadores com atividades fixas e móveis são semelhantes ao exemplo 

apresentado):  
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Tabela 26 – Ofertas de banda larga do Grupo PT (banda larga fixa nas “Zonas Não Sapo” e banda 

larga móvel em local fixo)
326

 

Ofertas 
Velocidade 
Download 

Tráfego 
incluído 

Mensalidade  
Mensalidade 

por Mbps 

Banda 
larga 
móvel 

em local 
fixo 

Casa 5  Até 5 Mbps 4 GB € 23.96 € 4,79 

Casa t plus Até 7,2 Mbps Tráfego ilimitado € 31.10 € 4,32 

Banda 
larga fixa 

Zonas 
Não 
Sapo 

Sapo ADSL 4 Mb Até 4 Mbps Tráfego ilimitado € 20,99 € 5,25 

Sapo ADSL 8 Mb Até 8 Mbps Tráfego ilimitado  € 25,99 € 3,25 

Sapo ADSL 12 Mb Até 12 Mbps Tráfego ilimitado € 30,99 € 2,25 

Sapo ADSL 24 Mb Até 24 Mbps Tráfego ilimitado € 36,99 € 1,37 

Tabela 27 – Ofertas de banda larga móvel em local fixo da Vodafone
327

 

Ofertas 
Velocidade 
Download 

Tráfego 
incluído 

Mensalidade  
Mensalidade 

por Mbps 

Banda 
larga 
móvel 

em local 
fixo 

Best net plus Até 4 Mbps 4 GB € 20,67 € 5,17 

Best net max Até 7,2 Mbps Tráfego ilimitado € 31,06 € 4,31 

Best net top Até 21,6 Mbps Tráfego ilimitado € 41.44 € 1,92 

Best net top + Até 43,2 Mbps Tráfego ilimitado € 46,74 € 1,08 

Neste caso, ao contrário do que se concluiu na secção anterior, os preços por Mbps das 

ofertas comparáveis de banda larga fixa nas Zonas “Não Sapo” e de banda larga móvel 

em local fixo são similares. 

No caso do acesso em banda larga móvel, a cada velocidade de transmissão está 

associada uma zona de cobertura geográfica distinta, sendo que para maiores 

velocidades as zonas cobertas vão sendo cada vez menores328. No caso do acesso em 

banda larga fixa também podem existir lacetes que pelas suas características não 

suportam as velocidades máximas indicadas. 

Por exemplo, segundo a informação que consta no sítio da Vodafone na Internet, “a rede 

3G Banda Larga da Vodafone permite-lhe aceder à Internet a velocidades até 43.2 Mbps, 

21.6 Mbps, 7.2 Mbps ou 3.6 Mbps nas principais cidades do País. Na maior parte do 
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 Informação recolhida no sítio do Grupo PT na Internet em Agosto de 2011. Todos os preços incluem IVA. 
327

 Informação recolhida no sítio da Vodafone na Internet em Agosto de 2011. Todos os preços incluem IVA. 
328

 Poderá haver situações muito excecionais em que as velocidades máximas disponíveis nas redes móveis 
podem ser superiores às disponibilizadas nas redes fixas (devido a limitações essencialmente relacionadas 
com o comprimento ou estado do lacete local).   
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restante território nacional poderá ter velocidades de acesso até 1.8 Mbps”. Situação 

semelhante acontece para os restantes operadores do serviço móvel terrestre. 

Neste sentido, a banda larga móvel em local fixo indicia um grau de substituibilidade 

superior em zonas em que não existem redes de cabo e ou OLL e onde existe cobertura 

de redes móveis.  

Veja-se, na Figura 1, o exemplo para um dos operadores móveis, concluindo-se que as 

regiões do país onde existe, proporcionalmente, um maior número de adesões à banda 

larga móvel em local fixo são as zonas do litoral com exceção das áreas da Grande 

Lisboa e Grande Porto. 

Figura 1 – Penetração das ofertas de banda larga móvel em local fixo por região para um dos 

operadores móveis (o azul escuro representa um maior nível de penetração) 

 

Considera-se que o grau de substituibilidade entre o serviço de acesso em banda larga 

fixa e o serviço de acesso em banda larga móvel em local fixo é mais elevado nas “áreas 

NC”, tendo em conta as características das ofertas disponíveis, nomeadamente em 

termos de preços semelhantes para um débito equivalente, sendo o tráfego ilimitado na 

maioria das ofertas fixa ou móvel. 

No entanto, o número de adesões a este tipo de ofertas de banda larga móvel em local 

fixo mantém-se ainda muito reduzido e no final de 2010 representava apenas 3 por cento 

do mercado de banda larga móvel. 
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Procura por serviços de acesso em banda larga fixa e em banda larga móvel 

No Gráfico 19 apresenta-se a evolução do número de acessos em banda larga fixa e em 

banda larga móvel. 

No final do quarto trimestre de 2010 existiam em Portugal cerca de 2,6 milhões de 

utilizadores que efetivamente utilizaram Internet em banda larga móvel, dos quais 1,3 

milhões através de placas/modem, e 2,1 milhões de clientes com acessos à Internet fixa. 

Verifica-se que, não obstante o crescimento muito significativo no número de acessos em 

banda larga móvel, tal não parece ter em nada afetado a evolução do número de acessos 

em banda larga fixa. Dito de outro modo, não parece haver uma substituição ou migração 

de acessos de banda larga fixa por acessos de banda larga móvel. Com efeito, desde 

2007, o crescimento trimestral do número de clientes de banda larga fixa tem-se mantido 

em torno dos 3 por cento a 4 por cento. Por outro lado, o elevado número de clientes que 

atualmente detém simultaneamente banda larga móvel e banda larga fixa, demonstra que 

os produtos não se destinam a suprir as mesmas necessidades de procura.  

Registe-se ainda que a ligeira quebra ocorrida no número de acessos em banda larga 

fixa no final de 2007, ficou a dever-se a uma redução significativa nos acessos ADSL do 

Grupo PT na sequência de uma limpeza da base de dados à qual está alegadamente 

associada a existência de clientes inativos e a um processo de compatibilização entre 

bases de dados daquele grupo. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1071970#gloss596982
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Gráfico 19 – Evolução do número de acessos em banda larga fixa e em banda larga móvel 

 
Fonte: ICP-ANACOM com base nos dados dos operadores 

Da consideração apenas deste fator – evolução do número de acessos – resultaria que 

os serviços de acesso em banda larga fixa e os serviços de acesso em banda larga 

móvel não seriam substitutos. 

Segundo os dados do Barómetro Marktest, de Dezembro de 2010, 60 por cento dos 

clientes de banda larga têm unicamente acessos em banda larga fixa, 30 por cento têm 

unicamente acessos em banda larga móvel e 10 por cento têm ambos os tipos de 

acessos (vide Gráfico 20). 
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Gráfico 20 – Agregados familiares com acesso à Internet fixa e Internet móvel 

 
Fonte: Barómetro Marktest, Dezembro de 2010 

Ou seja, no conjunto dos agregados que têm acesso em banda larga móvel, cerca de 24 

por cento tem também acesso em banda larga fixa, o que indicia um elevado grau de 

complementaridade entre os dois tipos de acessos. No 2.º trimestre de 2011 este valor 

ascendia a 37 por cento. 

Neste contexto, e analisando apenas o fator “procura por serviços de acesso em banda 

larga fixa e em banda larga móvel”, não resulta que estes serviços sejam substitutos. 

Programa “e.iniciativas” 

Os dados apresentados no Gráfico 19 incluem os acessos em banda larga móvel 

prestados ao abrigo das “e.iniciativas”. 

Segundo os dados do estudo sobre o impacto das “e.iniciativas”329, existiam, em Outubro 

de 2009, 851,7 mil aderentes das “e.iniciativas” – 55,2 por cento no “e.escola”, 10,5 por 

cento no “e.professor” e 34,3 por cento no “e.oportunidades”. Dados mais recentes 

apontam para mais de 1 milhão de aderentes às “e.iniciativas" no final de 2010330.  

                                                           
329

 “Estudo sobre a adesão e o impacto das e.iniciativas”, de Dezembro de 2009, disponível em 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1000836. 
330

 Ver, por exemplo, Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2011. 
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http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1000836
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Tendo em conta que no final de 2010 existiam cerca de 1,3 milhões de acessos em 

banda larga móvel suportados em placas/modem, os quais incluem os acessos 

associados às “e.iniciativas”, estima-se que apenas cerca de 23 por cento (ou seja, cerca 

de 300 mil) dos acessos em banda larga suportados em placas/modem correspondem ao 

“mercado normal” de banda larga móvel (i.e., não subsidiadas). 

Considera-se que as “e.iniciativas” se tratam de um segmento muito específico, mas 

muito significativo, no universo dos acessos em banda larga móvel suportados em 

placas/modem, visto que as ofertas disponibilizadas nesse âmbito são muito mais 

limitadas, face às ofertas de banda larga fixa e mesmo face às ofertas de banda larga 

móvel comercializadas em condições normais de mercado, e que os preços da 

mensalidade do acesso à Internet das ofertas ao abrigo das “e.iniciativas” são 

subsidiados e, por isso, ligeiramente mais baixos, oferecendo ainda um preço subsidiado 

em relação à compra do equipamento (placa e computador portátil). 

Com efeito, segundo os dados do Barómetro Telecomunicações - Marktest 2010331, uma 

das principais razões de escolha do operador de Internet é precisamente o programa 

“e.escola”, aquele que representa mais aderentes no conjunto das “e.iniciativas”. 

Dadas as condições específicas de aquisição destes produtos, considera-se que os 

mesmos não são relevantes para efeitos de análise de substituibilidade e, assim, da 

definição do mercado. Não obstante, em vários dos questionários a que se recorre para a 

análise da procura de serviços de acesso em banda larga móvel não é feita qualquer 

distinção entre os utilizadores das “e.iniciativas” e os restantes utilizadores de acesso em 

banda larga móvel.  

De facto, o fator preço emerge como o principal aspeto que motiva a adesão às 

“e.iniciativas”, segundo o “Estudo sobre a adesão e o impacto das e.iniciativas”, ao 

contrário do que referem os respondentes aos questionários do ECSI 2008332 e do ICSCE 

                                                           
331

 Segundo este questionário, no total de lares com Internet, 7,2 por cento dos clientes apontou o programa 
“e.escola” como principal razão de escolha do operador de Internet. 
332

 Segundo este questionário, aproximadamente metade dos clientes de tipo “móvel” (clientes que apenas 
têm acesso à Internet através de banda larga móvel) refere ter tido acesso à banda larga fixa no passado e 
desistiu desse acesso devido à mobilidade (53,1 por cento), seguida do preço (18,8 por cento) e da qualidade 
(15,6 por cento). 
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2009333, que englobam tanto os utilizadores das “e.iniciativas” como os restantes 

utilizadores de banda larga móvel, e que referem a mobilidade como o principal fator de 

adesão. Cerca de 43 por cento dos aderentes apresentaram os preços mais baixos como 

razão de adesão às “e.iniciativas”, sendo que para 22 por cento a facilidade de 

pagamento associada a estas ofertas também foi razão para aderir às mesmas. No 

âmbito das iniciativas “e.escola” e “e.professor” a mobilidade (computador portátil e 

Internet móvel) também se revela aliciante para um número expressivo de aderentes. 

Tabela 28 – Ofertas prestadas ao abrigo das “e.iniciativas” (TMN-2011)
334

 

Ofertas “e.iniciativas” 

Ofertas  Portátil + Placa 
Mensalidade 

Internet 
Velocidade 

Tráfego 
incluído 

Banda larga light €0 / €150 
€5 / €15 / 
€18,96 

Até 3 Mbps / 
384 Kbps 

2 GB 

Banda larga €150 €26,57 
Até 5 Mbps / 

640 Kbps 
4 GB 

Banda larga plus 
ilimitado 

€150 €31,30 
Até 7,2 Mbps / 

1,2 Mbps  
Tráfego 
ilimitado 

Nota: Fidelização de 12 ou 36 meses. 

Segundo o “Estudo sobre a adesão e o impacto das e.iniciativas”, em Abril de 2009, as 

taxas de penetração das várias iniciativas por NUTS III eram diversas, sendo que a 

Grande Lisboa surgia sempre como a região com menor penetração. 

A iniciativa “e.escola” (a que tem maior número de aderentes, representando mais de 

metade do conjunto das “e.iniciativas”) revela tendencialmente uma taxa de penetração 

superior nas regiões do interior, sendo que tal é particularmente relevante na medida em 

que, por norma, as ofertas disponibilizadas em condições comerciais “normais” 

apresentam tendência oposta. 

Tendo em conta que as zonas geográficas com maior variedade de ofertas de banda 

larga fixa se encontram nas principais áreas metropolitanas e no litoral do território 

                                                           
333

 Segundo este questionário, 50,1 por cento dos clientes do serviço de acesso em banda larga móvel aderiu 
a este serviço porque “Precisa de utilizar a Internet em qualquer lugar” ou “Gosta de utilizar Internet em 
qualquer lugar”. 
334

 Consultado em 25.03.2011, no sítio da TMN na Internet. 
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nacional, a substituibilidade entre os acessos de banda larga fixa e os acessos de banda 

larga móvel não é, assim, evidente. 

Outros dados que vêem reforçar a ideia de que a adesão à banda larga móvel está muito 

relacionada com a adesão ao programa “e.iniciativas” podem ser retirados do ICSCE 

2009. 

Por exemplo, avaliando o critério “condição perante o trabalho”, verifica-se que apenas no 

caso dos desempregados e estudantes se observa uma maior percentagem de acessos 

em banda larga móvel face à fixa, o que pode ser explicado pelo facto de algumas das 

“e.iniciativas” se dirigirem a estes segmentos da população.  

Gráfico 21 – Serviços de comunicações que o agregado dispõe tendo em conta a condição perante o 

trabalho  

 
Fonte: ICSCE 2009. 

Analisando as classes sociais, verifica-se claramente que nas classes mais baixas (D e 

E) – que serão certamente o alvo do programa “e.iniciativas” – a proporção da Internet 

móvel é superior, face às classes mais altas, nomeadamente as classes A e B. 
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Gráfico 22 – Percentagem de agregados com Internet fixa e Internet móvel tendo em conta a classe 

social 

 
Fonte: ICSCE 2009. 

A forte adesão ao programa “e.escola” tem certamente reflexo no facto de nos agregados 

com criança haver uma maior percentagem de Internet móvel face à Internet fixa do que 

nos agregados sem crianças. 

Gráfico 23 – Percentagem de agregados com Internet fixa e Internet móvel tendo em conta se o 

agregado familiar é constituído por alguma criança 

 
Fonte: ICSCE 2009. 
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Assim, tendo em conta apenas este fator – programa “e.iniciativas” – resulta que os 

serviços de acesso em banda larga fixa e os serviços de acesso em banda larga móvel 

não são substitutos. 

Local de utilização 

No caso dos acessos xDSL, em fibra ótica e em cabo coaxial, a utilização do serviço de 

acesso em banda larga tem, necessariamente, de ocorrer no local em que foi instalado o 

acesso, i.e., num local fixo. 

No caso dos acessos móveis, a utilização pode ser fixa ou nómada335, sendo esta última 

a principal razão pela qual os utilizadores finais optam pelo acesso em banda larga 

móvel. De facto, de acordo com o ICSCE 2009, 50,1 por cento dos clientes do serviço de 

acesso em banda larga móvel aderiu a este serviço porque “Precisa de utilizar a Internet 

em qualquer lugar” ou “Gosta de utilizar Internet em qualquer lugar” – conforme Gráfico 

24. 

Gráfico 24 – Motivos de utilização do serviço de acesso em banda larga móvel 

 
Fonte: ICSCE 2009. 

                                                           
335

 A utilização neste tipo de terminais raramente é móvel (tal, admite-se, poderia ocorrer caso se 
considerasse o acesso a partir de telemóveis). 
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Ou seja, do ponto de vista das características do serviço, o acesso em banda larga fixa e 

o acesso em banda larga móvel são bastante diferentes, por motivos da mobilidade 

(intrínseca ao serviço de acesso em banda larga móvel e valorizada pelos respetivos 

aderentes), sendo que a ponderação deste facto isolado levaria à conclusão de que os 

serviços de acesso em banda larga fixa e de acesso em banda larga móvel não seriam 

substitutos. 

No entanto, de acordo com o “Estudo sobre a adesão e o impacto das e.iniciativas”, 

embora valorizem a mobilidade, a maior parte dos acessos de banda larga móvel é feita a 

partir de casa – no caso do “e.escola” e do “e.professor” cerca 78 por cento dos 

aderentes elege a casa para aceder à Internet e no caso do “e.oportunidades”, 83 por 

cento dos aderentes diz fazer uso do computador em casa. 

Neste contexto, o fator local de utilização do acesso à Internet poderia, ainda assim, 

conferir algum grau de substituibilidade entre os serviços de acesso em banda larga fixa 

e os serviços de acesso em banda larga móvel. 

Finalidade da utilização / Atividades online 

De acordo com os dados disponíveis, as atividades online a que os utilizadores de 

Internet se dedicam regularmente não variam muito entre os utilizadores de acesso em 

banda larga fixa e os utilizadores de acesso em banda larga móvel. 

Segundo o relatório da Obercom, de Março de 2009, “A Sociedade em rede em Portugal 

2008 – Internet”336, as atividades desenvolvidas de forma regular pela maior parte dos 

utilizadores de acesso à Internet centram-se no envio/receção de e-mails e pesquisa de 

informação. 

                                                           
336

 Disponível em http://www.obercom.pt/client/?newsId=548&fileName=fr_sr_2008.pdf.  

http://www.obercom.pt/client/?newsId=548&fileName=fr_sr_2008.pdf
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Gráfico 25 – Atividades online regulares 

 

Fonte: Estudo “A Sociedade em rede em Portugal 2008 – Internet” – Obercom (Março de 2009). 

De acordo com o “Estudo sobre a adesão e o impacto das e.iniciativas”, os aderentes às 

“e.iniciativas” tendem a fazer uma utilização muito similar da Internet entre o acesso 

“e.iniciativas” e outro qualquer acesso. Por exemplo, no caso dos aderentes do 

“e.escola”, 77,3 por cento dos inquiridos assume pesquisar informação técnica e científica 

em qualquer outro acesso, face a 71,1 por cento que diz fazer o mesmo através do 

computador “e.escola”. De igual modo, 85,5 por cento dos aderentes do “e.professor” 

assume pesquisar informação técnica e científica em qualquer outro acesso, para 70,6 

por cento que diz fazer o mesmo através do computador “e.professor”. Ou ainda, 87,9 por 

cento diz aceder a e-mails através de qualquer outro acesso à Internet e 77,1 por cento 

assume fazê-lo com o computador “e.professor”.  

Deste modo, o fator “finalidade de utilização / atividades online” indicia algum grau de 

substituibilidade entre os serviços de acesso em banda larga fixa e os serviços de acesso 

em banda larga móvel. 
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Intensidade de utilização 

Apesar de os acessos em banda larga fixa e em banda larga móvel poderem ser 

utilizados para o mesmo fim, verificam-se diferenças substanciais no grau de intensidade 

de utilização de cada tipo de serviço.  

Segundo os resultados do ICSCE 2009, cerca de 16 por cento dos utilizadores de 

Internet em banda larga fixa estão permanentemente ligados o que compara com os 6 

por cento de utilizadores de Internet em banda larga móvel que afirmam ter ligação 

permanente. Já quase metade dos utilizadores de Internet em banda larga móvel 

responderam ligar-se várias vezes ao dia, o que contrasta com os 33 por cento dos 

utilizadores de Internet em banda larga fixa (Gráfico 26). 

Gráfico 26 – Frequência na utilização da Internet 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Eletrónicas (ICSCE) 2009. 

A diferente intensidade de utilização dos dois tipos de acesso está também muito patente 

no volume de tráfego médio por cliente, bastante superior no caso dos utilizadores de 

acesso em banda larga fixa, conforme se verifica no gráfico seguinte:  
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Gráfico 27 – Evolução do tráfego médio mensal por cliente de acesso à Internet em banda larga (fixa e 

móvel), em GB 

 

Segundo o “Estudo sobre a adesão e o impacto das e.iniciativas”, onde se procedeu à 

comparação, entre Julho de 2007 e Julho de 2009, entre o consumo per capita de tráfego 

dos clientes das “e.iniciativas” e os restantes clientes de banda larga desses operadores 

móveis, verifica-se ainda uma diferença assinalável entre aderentes e não aderentes – o 

volume de tráfego dos aderentes é de cerca de metade dos não aderentes –, se bem que 

se observa, em simultâneo, uma aproximação entre os dois segmentos. Esta situação 

vem comprovar que os utilizadores do serviço de acesso em banda larga móvel 

aderentes das “e.iniciativas” são um segmento muito particular, conforme se havia 

mencionado anteriormente. 

Neste contexto, a análise do fator “Intensidade de utilização” indicia que os serviços de 

acesso em banda larga fixa e os serviços de acesso em banda larga móvel não são 

substitutos. 

Conclusão da análise da substituibilidade do lado da procura 

Tendo em conta todos os aspetos anteriormente analisados, considera-se que, 

atualmente, o grau de substituibilidade entre o serviço de acesso em banda larga fixa e o 

serviço de acesso em banda larga móvel continua a ser limitado. 
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Tabela 29 – Síntese da análise da substituibilidade do lado da procura entre o serviço de acesso em 

banda larga fixa e o serviço de acesso em banda larga móvel 

Fator São 
substitutos 

Não são 
substitutos 

Características das ofertas disponíveis   

Procura por serviços de acesso em banda larga fixa e em banda larga móvel   

Programa “e.iniciativas”   

Local de utilização / / 

Finalidade da utilização / Atividades online   

Intensidade de utilização   

Da análise, sintetizada no quadro supra, considera-se que, do lado da procura, os 

indícios de não substituibilidade entre o acesso em banda larga móvel e o acesso em 

banda larga fixa continuam a ser mais fortes que os indícios de substituibilidade. 

Ainda assim, é mais provável que os acessos em banda larga móvel num local fixo sejam 

substitutos dos acessos em banda larga fixa em áreas onde a cobertura de redes fixas 

alternativas é escassa, nomeadamente nas “áreas NC”. Tal indício está em linha com, 

por exemplo, a estratégia da Optimus de prestar serviços a novos clientes unicamente 

através de fibra e de banda larga móvel (neste último caso, particularmente nas áreas 

onde não dispõe de fibra)337. 

Contudo, dos dados disponíveis, conclui-se que o número de acessos de banda larga 

móvel em local fixo é reduzido (inferior a 3 por cento do número de acessos em banda 

larga fixa), sendo que a quota de mercado do Grupo PT nos acessos de banda larga 

móvel em local fixo é significativamente inferior a 40 por cento, pelo que a inclusão 

desses acessos na análise em nada afetaria as conclusões da mesma, particularmente 

nas “áreas NC” onde o Grupo PT detém PMS. 

Substituibilidade do lado da oferta 

Para efeitos da análise do lado da oferta, verifica-se que existem elevadas barreiras à 

entrada em termos de substituibilidade do acesso fixo pelo móvel e vice-versa quer do 

ponto de vista tecnológico (redes distintas) como financeiro (avultados investimentos) e 

                                                           
337

 Mais recentemente, também a Vodafone optou pela mesma estratégia. 
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até regulamentar (estando as redes móveis sujeitas a regras específicas nomeadamente 

ao nível do espectro).  

Nas regiões com elevada densidade populacional a disponibilidade de infraestrutura 

física é a maior barreira à substituição da tecnologia fixa pela tecnologia móvel. O 

mercado potencial para a banda larga móvel é um segmento específico caracterizado 

pela necessidade de deslocações frequentes (estudantes deslocados, pessoas com 

segunda habitação, etc.) e em que o retorno por utilizador é tipicamente baixo. 

Por outro lado, há indícios de que a estratégia dos operadores seja no sentido de uma 

complementaridade de serviços, visto que todos os operadores móveis têm optado pela 

diversificação de serviços através do lançamento de ofertas de acesso em banda larga 

móvel em pacotes de serviços de rede fixa, o que sugere que, para os operadores, estas 

não são ofertas substitutas, dirigindo-se a segmentos de mercado distintos. Mais, em 

termos de racionalidade económica é razoável assumir que nenhum operador investe 

duplamente para lançar dois produtos (numa mesma área) se estes forem absolutamente 

similares e se dirigirem ao mesmo grupo de utilizadores. 

A situação contrária (prestadores do serviço de acesso em banda larga na rede fixa 

entrarem na oferta de serviços de banda larga móvel) acabou também por ocorrer, desde 

a última análise dos mercados de banda larga. Veja-se o caso da ZON que, durante 

2008, assinou um contrato com a Vodafone para a criação de um MVNO que lhe 

permitisse fornecer serviços de telefonia e banda larga móvel aos seus clientes através 

da rede daquele operador. Desta forma, este operador oferece, em complementaridade 

ao serviço de acesso em banda larga fixa (isto é, onde não possui rede de cabo), o 

serviço de acesso em banda larga móvel. 

Um outro aspeto que poderá concorrer para a mesma conclusão (de que, do lado da 

oferta, os produtos são distintos), passa pelo facto de existirem ofertas específicas de 

acesso em banda larga móvel disponibilizadas pelo operador de rede fixa que pertence 

ao mesmo grupo empresarial dos operadores do serviço móvel terrestre aos clientes que 

contratem pacotes de serviços com o serviço de acesso em banda larga fixa. Vide a este 

respeito, por exemplo, as ofertas Sapo ADSL e Sapo Fibra que incluem, para além do 

serviço telefónico fixo com chamadas gratuitas para rede fixa, acesso gratuito em banda 

larga móvel com um limite de tráfego mensal (de 100 MB). Tal facto mostra um certo grau 
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de complementaridade, e não de substituibilidade, entre os dois serviços de acesso à 

Internet: o fixo e o móvel. 

Além do acima exposto, outro fator relacionado com a oferta comercial dos operadores 

que inibe em grande medida a substituibilidade entre a banda larga fixa e a banda larga 

móvel é o facto de raramente a banda larga fixa ser disponibilizada isoladamente, sendo 

antes integrada em pacotes double ou triple play. Este é aliás o principal motivo 

(identificado por cerca de 50 por cento dos agregados familiares com banda larga fixa) 

que justifica a escolha do operador338.  

Ainda no âmbito da substituibilidade do lado da oferta, poderá ser relevante o 

desenvolvimento no futuro das redes móveis (nomeadamente através da tecnologia LTE). 

No entanto, é previsível que tal desenvolvimento venha a ocorrer principalmente nas 

áreas mais desenvolvidas e de maior densidade populacional e onde já existe fibra e 

DOCSIS 3.0, tecnologias estas que suportam débitos muito superiores aos do LTE.  

Ou seja, à medida que os desenvolvimentos das redes móveis se tornam promissores 

para o acesso em banda larga móvel, nomeadamente se e quando o LTE for 

comercializável, o acesso em banda larga fixa também se desenvolverá.  

Neste contexto, é pouco provável que no curto prazo o desenvolvimento nas redes 

móveis permita replicar as características dos serviços de acesso em banda fixa. E no 

longo prazo, as redes fixas também serão desenvolvidas, pelo que face às expectativas 

dos consumidores e às necessidades de largura de banda que serão crescentes com o 

desenvolvimento de certas aplicações, é provável que o grau de substituibilidade entre o 

serviço de acesso em banda larga móvel e o serviço de banda larga fixa continue a ser 

muito limitado. 

Conclusão 

A ausência de evidências que levem à conclusão de que existe um nível de 

substituibilidade, do lado da procura, suficientemente forte, e o entendimento de que a 

substituibilidade do lado da oferta não é relevante nesta análise de mercado indicia que a 

existência de ofertas de acesso em banda larga móvel não conduzem a um 

                                                           
338

 De acordo com o inquérito ao consumo dos serviços de comunicações eletrónicas à população 
residencial, 2009. 
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constrangimento à definição, por parte de um monopolista hipotético, de um preço acima 

do nível de concorrência na prestação do serviço de acesso em banda larga fixa. 

Assim, para o período de tempo relevante nesta análise de mercado, entende-se que os 

acessos em banda larga fixa e os acessos em banda larga móvel não estão incluídos no 

mesmo mercado relevante. Sem prejuízo, o ICP-ANACOM continuará a acompanhar de 

perto a evolução desta matéria.  
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Anexo VI. Quotas de mercado no mercado retalhista de acesso em banda 

larga em 2007 e em 2010 

 

PT 
34% 

ZON 
44% 

CABOVISÃO 
8% 

OPTIMUS 
8% 

VODAFONE 
6% 

2010 - ÁREAS C 

PT 
25% 

ZON 
37% 

CABOVISÃO 
10% 

OPTIMUS 
27% 

VODAFONE 
1% 

2007 - ÁREAS C 
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PT 
66% 

ZON 
14% 

CABOVISÃO 
10% 

OPTIMUS 
9% 

VODAFONE 
1% 

2007 - ÁREAS NC 

PT 
70% 

ZON 
16% 

CABOVISÃO 
8% 

OPTIMUS 
4% 

VODAFONE 
2% 

2010 - ÁREAS NC 
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Anexo VII. Áreas de central pertencentes às “áreas C” 

01AB01 - Abóboda 

01AU01 - Agualva 

01AQ01 - Albarraque 

01AD01 - Alcabideche 

01AO01 - Alcochete 

01AJ01 - Aldeia de Juzo 

01AF01 - Alfragide 

01AG01 - Algés 

01AH01 - Alhandra 

01AA01 - Almada 

01AV01 - Alverca 

01AM01 - Amadora 

01LX01 - Amoreiras 

01LX10 - Areeiro 

01CH02 - Aroeira 

01BB01 - Baixa da Banheira 

01BA01 - Barreiro 

01LX02 - Belém 

01LX03 - Benfica 

01BO01 - Bobadela 

01CC01 - Cacém 

01CM01 - Camarate 

01LX11 - Campo Pequeno 

01CN01 - Caneças 

01CA01 - Caparica 

01CV01 - Carcavelos 
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01CX01 - Carnaxide 

01LX04 - Carnide 

01CS01 - Cascais 

01LX12 - Castelo 

01CH01 - Charneca 

01LX13 - Chelas 

01CL01 - Colares 

01CR01 - Corroios 

01CP01 - Cruz de Pau 

01DM01 - Damaia 

01ES01 - Estoril 

01LX05 - Estrela 

01FJ01 - Feijó 

01FF01 - Fernão Ferro 

01LX14 - Graça 

01LX06 - Laranjeiras 

01LV01 - Linda-a-Velha 

01LU01 - Loures 

01LS01 - Lousa 

01LX15 - Lumiar 

01MH01 - Marinha 

01MS01 - Massamá 

01MM01 - Mem Martins 

01MF01 - Miraflores 

01MO01 - Moita 

01MN01 - Montijo 

01LX19 - Musgueira 
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01LX07 - Norte 

01OD01 - Odivelas 

01OE01 - Oeiras 

01LX16 - Olivais 

01LX20 - Oriente 

01PM01 - Palmela 

01PR01 - Parede 

01LX08 - Pedrouços 

01PP01 - Pero Pinheiro 

01PN01 - Pinhal Novo 

01LX17 - Poço do Bispo 

01PO01 - Pontinha 

01LX09 - Portas de Benfica 

01PT01 - Portela 

01PL01 - Porto Salvo 

01PV01 - Póvoa de Santa Iria 

01PA01 - Póvoa de Santo Adrião 

01PS01 - Praia do Sol 

01QE01 - Queluz 

01QC01 - Quinta do Conde 

01RB01 - Reboleira 

01RM01 - Rio de Mouro 

01SB01 - Sabugo 

01SC01 - Sacavém 

01SA01 - Santo António dos Cavaleiros 

01SM01 - São Marcos 

01SN01 - Sintra 
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01PL04 - Tagus Park 

01TE01 - Terrugem 

01TJ01 - Tojal 

01TM01 - Torre da Marinha 

01LX18 - Trindade 

01VN01 - Venda Nova 

01CH03 - Verdizela 

01VA01 - Vialonga 

01VC01 - Vila Chã 

02AF01 - Afurada 

02AN01 - Alfena 

02AC01 - Arcozelo 

02PT02 - Areosa 

02PT03 - Boavista 

02PT04 - Bonfim 

02PT05 - Campanhã 

02PT06 - Carvalhido 

02CT01 - Castelo da Maia 

02PT13 - Condominhas 

02EM01 - Ermesinde 

02EP01 - Espinho 

02PT12 - Ferreira Dias 

02PT07 - Foz 

02GA01 - Gaia 

02PT11 - Galiza 

02GO01 - Gondomar 

02GJ01 - Grijó 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  262/275 

 

02JV01 - Jovim 

02PT08 - Lapa 

02LC01 - Leça da Palmeira 

02MA01 - Maia 

02MT01 - Matosinhos 

02OD01 - Oliveira do Douro 

02PT09 - Picaria 

02RT01 - Rio Tinto 

02EM03 - Sá 

02EM02 - Sampaio 

02SD01 - Sandim 

02SO01 - Santo Ovidio 

02SM01 - São Mamede de Infesta 

02SH01 - Senhora da Hora 

02GA02 - Simopre 

02VC01 - Valongo Centro 

32VZ06 - Viriato 

32VZ01 - Viseu 

33FG01 - Figueira da Foz 

34AG01 - Águeda 

34AV01 - Aveiro 

34AV02 - Esgueira 

34AV05 - Quinta do Simão 

34AV04 - São Bernardo 

39CO02 - Calhabé 

39CO09 - Celas 

39CO01 - Mercado 
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39CO03 - Santa Clara 

41AB01 - Abrantes 

43ST01 - Santarém 

44LR03 - Gândara dos Olivais 

44LR01 - Leiria 

44MR01 - Marinha Grande 

44LR04 - Quinta da Alçada 

49ET01 - Entroncamento 

52PZ01 - Póvoa de Varzim 

52PZ02 - Póvoa de Varzim Centro 

52SS01 - Santo Tirso 

52PZ03 - Vila do Conde 

53BG01 - Braga 

53BG06 - Maximinos 

56EZ01 - Esmoriz 

56AZ01 - Oliveira de Azeméis 

56OV01 - Ovar 

56SM01 - São João da Madeira 

56SG01 - São Jorge 

56VF01 - Vila da Feira 

58DQ01 - Darque 

58VC01 - Viana do Castelo 

62AB01 - Alcobaça 

62CH01 - Caldas da Rainha 

62NR01 - Nazaré 

63AQ01 - Alenquer 

63CG01 - Carregado 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  264/275 

 

63SR01 - Samora Correia 

63VX01 - Vila Franca de Xira 

65SB11 - Azeda 

65SB13 - Jaime Cortesão 

65SB03 - Montebelo 

65SB01 - Setúbal 

65VN01 - Vendas Novas 

65SB08 - Viso 

66EV01 - Évora 

66EV02 - Malagueira 

68ET01 - Estremoz 

72CB01 - Castelo Branco 

75CL01 - Covilhã 

82LG01 - Lagos 

82PM01 - Portimão 

84BJ01 - Beja 

89FR01 - Faro 

89LE01 - Loulé 

89FR03 - Montenegro 

89OH01 - Olhão 

89QT01 - Quarteira 

91FX01 - Funchal 

91FX03 - Nazaré 
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Anexo VIII. Cobertura de fibra, no final de 2010, dos concelhos identificados 

na Tabela 6  

Legenda: 

 Azul: Grupo PT 

 Vermelho: Optimus e Vodafone 

Embora os mapas se refiram à cobertura no final de 2010, a cobertura nos quadros 

refere-se ao 3.º trimestre de 2011. 

[IIC] 

SINTRA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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CASCAIS 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 

LISBOA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 



  

 

  

- VERSÃO PÚBLICA - 

  267/275 

 

ODIVELAS 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 

ALMADA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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OEIRAS 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 

MATOSINHOS 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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MAIA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 

PORTO 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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VILA NOVA DE GAIA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 

SEIXAL 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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LOURES 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 

AMADORA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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VILA FRANCA DE XIRA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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GONDOMAR 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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COIMBRA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   
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BRAGA 

Cobertura do Grupo PT  

Cobertura da Optimus e Vodafone   

 

[FIC] 

 


