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1. Enquadramento 

Por deliberação de 11 de fevereiro de 2016, o Conselho de Administração da ANACOM 
aprovou o sentido provável de decisão (SPD) relativo à análise dos mercados de acesso 
local grossista num local fixo e de acesso central grossista num local fixo para produtos de 
grande consumo – mercados 3a e 3b, respetivamente, da Recomendação da Comissão 
2014/710/UE, de 9 de outubro de 2014 –, o qual inclui a definição dos mercados do produto 
e mercados geográficos, a avaliação de poder de mercado significativo (PMS) e a 
imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares.  

Foi decidido submeter este SPD a audiência prévia das entidades interessadas, nos termos 
dos artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo, bem como ao 
procedimento geral de consulta, previsto no artigo 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas 
(LCE)1, fixando-se, em ambos os casos, o prazo de 30 dias úteis para os interessados se 
pronunciarem. 

Este projeto de decisão foi igualmente remetido à Autoridade da Concorrência (AdC), para 
obtenção de parecer nos termos legalmente previstos. A AdC enviou, a 30 de março de 
2016, o seu parecer2 relativamente ao SPD em causa. 

Posteriormente, por decisão do Conselho de Administração da ANACOM, de 17 de março 
de 2016, foi determinado prorrogar por 5 dias úteis o prazo de pronúncia no âmbito da 
audiência prévia e da consulta a que foi submetido o projeto de decisão. 

Em resposta aos procedimentos geral de consulta e audiência prévia foram recebidos, 
dentro do prazo concedido, os comentários da Ar Telecom – Acessos e Redes de 
Telecomunicações, S.A. (Ar Telecom)3, do Grupo APAX4 (APAX), da MEO – Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO)5, da NOS, SGPS, S.A. (NOS)6 e da Vodafone 
Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone)7. 

Posteriormente, por comunicação de 19 de abril de 2016, a ANACOM, atento o disposto 
no artigo 125.º do anterior Código do Procedimento Administrativo, efetuou um pedido 

                                                           

1 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, e 
posteriormente alterada pela Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro, pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho, pelo Decreto-
Lei n.º 35/2014, de 7 de março e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro na redação que lhe foi dada pela 
Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, pela Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro, pela Lei n.º 42/2013, de 3 de julho, 
pelo Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7 de março e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 
2 Ofício da AdC, de 30 de março de 2016. 
3 Mensagem de correio eletrónico da Ar Telecom, de 6 de abril de 2016. 
4 Mensagem de correio eletrónico da OniTelecom – Infocomunicações, S.A. (Oni) e da Cabovisão – Televisão 
por Cabo, S.A. (Cabovisão), de 6 de abril de 2016 – a Oni e a Cabovisão são empresas participadas da APAX. 
5 Mensagem de correio eletrónico da MEO, de 6 de abril de 2016. 
6 Mensagem de correio eletrónico da NOS, de 6 de abril de 2016. A NOS respondeu em nome das suas 
participadas NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira Comunicações, S.A. 
7 Mensagem de correio eletrónico da Vodafone, de 6 de abril de 2016. 
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específico de informação aos operadores por forma a recolher informação atualizada, por 
freguesia e referente ao final de 2015, sobre o número de acessos retalhistas do serviço 
de acesso à Internet em banda larga e sobre a cobertura de NRA (esta última também em 
formato SIG).  

No presente relatório adota-se a designação de OPS (operadores e prestadores de 
serviços) para designar todas as entidades que responderam ao procedimento geral de 
consulta e/ou à audiência prévia, exceto a MEO e a AdC.  

Nos termos da alínea d) do n.º 3 dos “Procedimentos de Consulta da ANACOM”, aprovados 
por deliberação de 12 de fevereiro de 2004, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na 
Internet as respostas recebidas, salvaguardando qualquer informação de natureza 
confidencial8. 

Ainda de acordo com a alínea d) do n.º 3 dos referidos procedimentos de consulta, o 
presente documento contém referência a todas as respostas recebidas e uma apreciação 
global que reflete o entendimento desta Autoridade sobre as mesmas e constitui parte 
integrante da decisão a que respeita. Atendendo ao carácter sintético deste relatório, a sua 
análise não dispensa a consulta das respostas recebidas. 

2. Apreciação na generalidade 

A AdC não se opõe à definição dos mercados do produto e geográficos relevantes, nem à 
avaliação de PMS, nos mercados de acesso local grossista num local fixo (mercado 3a) e 
de acesso central grossista num local fixo para produtos de grande consumo (mercado 3b), 
por considerar que a metodologia adotada pela ANACOM é genericamente adequada ao 
fim último que a mesma prossegue. 

Sem prejuízo, a AdC apresenta algumas observações quanto aos critérios utilizados para 
identificar as áreas concorrenciais, no mercado retalhista de acesso em banda larga e no 
mercado 3b, bem como quanto à avaliação de proporcionalidade da obrigação de acesso 
à rede de fibra da MEO. 

Considera a AdC que as obrigações regulamentares impostas às empresas com PMS nos 
mercados grossistas identificados são adequadas podendo as mesmas vir a refletir-se 
positivamente na dinâmica concorrencial dos mercados relacionados a jusante. Indica 
também a AdC que a definição adotada pela ANACOM não restringe de forma alguma a 
definição de mercados relevantes a adotar por aquela Autoridade em tudo quanto releva 
da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e do Regulamento (CE) n.º 1/2003, de 16 de dezembro 
de 2002. 

A Ar Telecom congratula-se com a publicação do SPD. Não obstante, alerta para o facto 
de num cenário de um aumento da concentração de quotas de mercado num número muito 
reduzido de operadores, a tendência é considerar-se que a imposição de regulação é hoje 

                                                           
8 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715#.V07X1SEaFv0.  

http://www.anacom.pt/
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menos importante do que quando o mercado era dominado por um único operador histórico 
a nível nacional. E na opinião da Ar Telecom, esta visão subestima a importância de ter no 
mercado também os pequenos e médios players, operadores que, além de preencherem 
nichos, desafiam os equilíbrios entre os maiores e contribuem para elevar o nível 
concorrencial além do que seria de esperar da análise simples às suas quotas. 

Quanto ao tema do acesso a novas redes de acesso (NRA) tratado no SPD, do ponto de 
vista da Ar Telecom – que se descreve como um operador focado no fornecimento de 
soluções em múltiplos locais a clientes empresariais e sector público – as conclusões da 
análise realizada pela ANACOM não vão ao encontro das necessidades de 
disponibilização de ofertas grossistas às NRA, as quais considera essenciais para o 
fornecimento em condições económicas adequadas, de soluções aos clientes não 
residenciais. 

A Ar Telecom chama particular importância para o mercado 3a onde, na sua opinião, a 
ANACOM deverá ter em conta que o aumento da cobertura do território com NRA terá um 
impacto limitado se não der origem a ofertas de acesso grossista à fibra. Na opinião deste 
operador, os operadores com necessidades de cobertura pontuais continuarão excluídos 
desses benefícios, não conseguindo replicar as ofertas de retalho no segmento 
empresarial, com prejuízo do nível de concorrência no mercado. Este é portanto, no seu 
entender, um ponto crítico para que empresas e sector público em Portugal mantenham 
um conjunto alargado de alternativas de fornecedores de comunicações eletrónicas 
capazes de entregar soluções de elevada capacidade em todo o território. 

De forma genérica, a APAX congratula-se com o reconhecimento, por parte da ANACOM, 
da crucial importância de que se reveste o acesso a determinadas ofertas grossistas do 
grupo MEO para os operadores alternativos. Assim, a APAX saúda a manutenção das 
obrigações de acesso desagregado ao lacete de cobre, a condutas e postes, e de acesso 
grossista em banda larga, na medida em que é essencial para o funcionamento do 
mercado. 

Também a introdução da obrigação de acesso a fibra escura na Oferta de Referência de 
acesso a Condutas (ORAC) e na Oferta de Referência de Acesso a Postes (ORAP), nos 
casos de falta de capacidade para instalação de novos cabos pelas beneficiárias, é 
considerada pela APAX como uma medida positiva para a promoção de concorrência no 
mercado. 

A APAX congratula-se ainda com a adoção do princípio de orientação dos preços para os 
custos na definição dos preços da oferta Rede ADSL PT nas zonas NC, que espera que 
venha a permitir baixar os preços em causa e a alinhá-los com os preços das áreas ditas 
concorrenciais. 

Não obstante os aspectos positivos assinalados, a APAX considera que o SPD não 
carateriza convenientemente a dinâmica concorrencial no mercado retalhista da banda 
larga onde, no seu entender, não existe concorrência efetiva, tudo apontando para a 
existência de uma posição dominante coletiva da MEO e da NOS. 
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Segundo a APAX, esta falha de análise impede a ANACOM de endereçar adequadamente 
as principais questões regulatórias do mercado e de impor a regulação necessária a nível 
grossista que considera indispensável para garantir a contestabilidade do mercado de 
retalho. Na opinião da APAX, uma adequada caraterização do funcionamento do mercado 
retalhista teria levado a ANACOM a impor obrigações de acesso à rede GPON da MEO e 
à rede de cabo DOCSIS 3.0 da NOS, com âmbito nacional, estendendo ainda aos 
operadores alternativos as condições de acesso a RNG previstas nos acordos de partilha 
de infraestrutura celebrados entre a NOS e a Vodafone e entre a MEO e a Vodafone ou, 
caso estas não se mostrem concretamente replicáveis, impondo o acesso em condições 
economicamente razoáveis. 

Entende a APAX que a circunstância de a MEO disponibilizar uma oferta comercial de 
acesso à rede GPON não resolve qualquer problema atual de acesso a RNG dado que, na 
sua opinião, tal oferta permite apenas o acesso às novas PON que serão instaladas pela 
MEO, já que toda a rede de fibra anteriormente instalada não se encontra abrangida por 
esta oferta comercial. Acresce, no entender da APAX, que a rede de cabo DOCSIS 3.0 da 
NOS continua não sujeita a regulação – para a APAX tal situação afigura-se profundamente 
inadequada à situação concorrencial existente no mercado. 

Neste contexto, a APAX ambiciona que os comentários apresentados ao SPD possam 
levar a ANACOM a reequacionar os termos da regulação prevista para estes mercados 
reconhecendo, designadamente, a existência de uma posição dominante coletiva no 
mercado retalhista de banda larga, e adotando medidas regulatórias adequadas a nível 
grossista que garantam a contestabilidade do mercado de retalho em todo o território 
nacional. 

Na opinião da MEO, o SPD responde de forma favorável aos desafios que são colocados 
à política de regulação em mercados com forte dinâmica concorrencial e com foco no 
desenvolvimento de infraestruturas alternativas. No seu entender, o SPD é vanguardista e 
apresenta linhas mestras que o tornam notável a vários níveis, realçando, desde logo:  

a) O relevo que é dado ao acesso às infraestruturas civis e ao papel fundamental que 
a ORAC e a ORAP têm desempenhado no desenvolvimento de novas redes em 
Portugal, tornando-o num caso de estudo a nível internacional. 

b) A decisão proposta de não impor obrigações de acesso à rede de fibra da MEO, 
saudando a conclusão de que tais obrigações, a ser impostas, seriam 
desproporcionais e inadequadas à luz das especiais circunstâncias do mercado 
nacional. 

c) O sinal, na sua opinião muito positivo, assumido no SPD de que a intervenção 
regulatória deve servir, sobretudo, para estimular condições de concorrência 
infraestrutural, dando assim destaque à maturidade das condições de concorrência 
do mercado que depõem favoravelmente no sentido da atenuação significativa dos 
constrangimentos regulatórios. 
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Não obstante a apreciação geral globalmente positiva da MEO, existem, no seu entender, 
alguns aspectos da análise conduzida pela ANACOM que podem ser melhorados e/ou 
corrigidos para assegurar que a intervenção regulatória proposta pondera corretamente a 
dinâmica atual do mercado e as condições de concorrência que se avizinham com 
segurança no curto-médio prazo. Neste contexto, a MEO destaca os seguintes aspectos: 

a) Os dados mais recentes disponíveis sobre os mercados de banda larga não foram 
tidos em devida conta no exercício subjacente ao SPD, verificando-se um 
desfasamento entre os elementos que serviram de suporte ao SPD e a realidade 
da atual dinâmica competitiva do mercado. Segundo a MEO, tal desfasamento 
deverá necessariamente ser mitigado, passando a ser levada em consideração, na 
decisão final, a informação resultante dos desenvolvimentos ocorridos em 2015, 
bem como o que já se projeta para 2016.  

b) Quanto à definição do mercado relevante do produto, a MEO questiona sobretudo 
a não inclusão dos acessos de banda larga em local fixo sobre LTE e considera que 
a não consideração de tais acessos no mercado do produto é uma violação do 
princípio da neutralidade tecnológica, na medida em que a pressão competitiva 
exercida pelas soluções em LTE sobre a rede de cobre é já hoje efetiva e real. Por 
estas razões, a MEO considera que as ofertas de banda larga fixa prestadas sobre 
LTE deverão ser devidamente tidas em conta para efeitos da delimitação dos 
mercados geográficos, com consequências no contexto da avaliação de PMS e da 
definição das obrigações regulamentares a impor. Estima a MEO que a 
consideração da presença das redes móveis LTE nos critérios de identificação das 
freguesias concorrenciais possa produzir um aumento considerável do número de 
áreas C (mais 980 freguesias, representando um acréscimo em redor de 25% de 
unidades de alojamentos familiares ao total de áreas C). 

c) Quanto aos critérios de segmentação do mercado geográfico entre áreas C e áreas 
NC, a MEO começa por constatar que, em termos metodológicos, o exercício de 
definição dos mercados relevantes geográficos realizado pela ANACOM se 
confunde com a avaliação de PMS (essencialmente dependente das quotas de 
mercado), procedendo-se, na sua opinião, a uma análise circular do mesmo critério 
em duas fases da avaliação que deveriam ser autónomas. Na opinião da MEO, a 
avaliação das condições de homogeneidade de concorrência entre áreas 
geográficas distintas deveria seguir a lógica do chamado “teste dos três critérios”, 
desvalorizando o critério das quotas de mercado, e focando-se nas falhas de 
mercado estruturais que justificam a regulação em acréscimo à lei da concorrência. 

d) Em relação ao limiar de cobertura a considerar, a MEO assinala que não é evidente 
que para chegar à conclusão de que uma dada freguesia é concorrencial seja 
necessário que as NRA alternativas à MEO tenham, cada uma, uma cobertura 
superior a 50% dos alojamentos da freguesia. Na opinião da MEO, os dados 
existentes no próprio SPD sugerem que seria possível identificar uma outra 
percentagem de cobertura, inferior, sem risco de perder a homogeneidade das 
condições de concorrência. A MEO contesta, assim, a exigência de cobertura NRA 
superior a 50% dos alojamentos da freguesia para cada um dos operadores 
alternativos à MEO, e considera que esta exigência quantitativa deixa de fora do 
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critério situações relevantes de pressão competitiva. Neste contexto, a MEO sugere 
que o limiar de cobertura de unidades de alojamento (UA) associado ao critério de 
segmentação geográfica se mantenha nos 50%, mas que seja exigível a apenas 
uma das NRA da freguesia, devendo a segunda NRA (eventualmente mais 
pequena) ter uma cobertura mínima de 15% das UA. 

e) Atento o forte dinamismo que o mercado retalhista de acesso em banda larga 
continuará a evidenciar no ano em curso e nos anos seguintes, na opinião da MEO 
torna-se imprescindível que a análise de segmentação geográfica seja atualizada 
regularmente, de modo a ir ajustando as medidas regulatórias impostas aos 
desenvolvimentos competitivos que estes mercados forem registando ao longo do 
território. A MEO realça que a necessidade de revisão periódica de aspectos 
específicos da análise é especialmente necessária num mercado como o que se 
analisa no SPD, em que se antecipa, com elevado grau de probabilidade, uma 
alteração profunda, a curto prazo, das condições de mercado das zonas 
geográficas onde vão ter lugar avultados investimentos em NRA. 

f) Ainda neste âmbito, a MEO defende a importância, à luz do princípio da 
previsibilidade da regulação, de se estabelecer uma regra de irreversibilidade na 
definição de áreas C e áreas NC. Considera a MEO que uma vez identificada como 
concorrencial, cumprindo os requisitos de presença de operadores alternativos e de 
cobertura de NRA, não é concebível que uma freguesia possa, em iterações 
posteriores, passar a não concorrencial apenas e só por flutuações normais na 
quota de mercado da MEO que decorrem da própria dinâmica competitiva de tais 
áreas. Na opinião da MEO, este princípio deverá igualmente ser aplicável às atuais 
áreas C, definidas na deliberação de 2009. 

g) Quanto à imposição, no caso de algumas ofertas, da obrigação de Equivalência de 
Inputs (EdI), relembra a MEO que continua a considerar que o princípio da 
equivalência de inputs é a razão de ser e a finalidade específica da obrigação de 
separação funcional, e considera que qualquer imposição de uma obrigação de EdI 
terá sempre de ser efetuada em conformidade com o exigente e complexo 
procedimento previsto para o remédio da separação funcional. A MEO discorda da 
conclusão da ANACOM de que a imposição de EdI conforme preconizada no SPD 
é uma solução adequada e proporcional na prestação de serviços grossistas 
relacionados com o acesso a condutas e a postes. Refere a MEO que a decisão de 
impor um padrão de EdI tem de resultar de um exercício de verificação da sua 
adequação, justificação e proporcionalidade, ponderando-se os benefícios da sua 
imposição face aos custos que a mesma pode determinar, exercício que, na sua 
opinião, não foi efetivamente realizado no SPD. Considera ainda a MEO que no que 
se refere à ORAC e à ORAP, a introdução de um conjunto de melhorias nestas 
ofertas é suficiente para endereçar os potenciais problemas identificados pela 
ANACOM e torna desnecessária a imposição de um padrão estrito de EdI. 

h) Quanto à imposição do método de cálculo BU LRIC+, a MEO contesta, por ser 
desproporcional e sem fundamento, a aplicação deste modelo à OLL e à oferta de 
fibra escura e, na condição de ser este o entendimento final da ANACOM (uma vez 
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que o texto do SPD neste ponto específico não é, na sua opinião, totalmente claro), 
também à ORAC e à ORAP.  

i) No que diz respeito às obrigações a impor no mercado 3b, a MEO considera que 
as conclusões da ANACOM surgem significativamente enviesadas pela delimitação 
de mercados conduzida no SPD. Refere a MEO que, a sua discordância neste 
ponto não é apenas no plano dos princípios. Na sua opinião, assume incontornáveis 
implicações práticas, uma vez que a regulação imposta constrange efetivamente a 
capacidade competitiva da empresa. Na opinião da MEO, o efeito prático da 
manutenção da regulação sobre este mercado não é a proteção da concorrência 
que depende da Rede ADSL PT (no entender da MEO, praticamente inexistente) 
mas sim a limitação (alegadamente injustificada) que é imposta à MEO na 
capacidade de competir através da sua rede de cobre com as ofertas retalhistas 
assentes em infraestruturas próprias dos outros operadores. 

A NOS refere que desde a última análise destes mercados9, verificaram-se alterações de 
relevo nos mesmos com impactos importantes na sua estrutura e configuração competitiva. 
Estas alterações, que no seu entender estão adequadamente sistematizadas nos 
parágrafos 1.6 a 1.20 do documento de consulta, resultaram, segundo a NOS: 

a) Do desenvolvimento tecnológico e forte investimento de vários operadores na 
implementação de Redes de Nova Geração (doravante designadas de RNG), nas 
quais se inclui a NOS. 

b) De movimentos de concentração e venda de empresas no mercado que envolveram 
a maioria dos principais operadores em atividade. 

c) De evoluções ao nível da envolvente regulatória comunitária. 

No período que mediou a anterior análise e a presente consulta, e conforme referido no 
parágrafo 1.18 do SPD, a NOS menciona que a ANACOM aprovou um projeto de decisão 
sobre a revisão dos supramencionados mercados 4 e 5, a qual não deu origem a uma 
decisão final e é objeto de profunda revisão no presente projeto de decisão, justificada 
pelos desenvolvimentos nos mercados e pela recente revisão da Recomendação da 
Comissão (Recomendação da Comissão 2014/710/UE). 

Apesar de reconhecer a complexidade da análise destes mercados, particularmente em 
contextos fortemente dinâmicos como aqueles que caracterizaram os últimos anos, a NOS 
refere que não pode deixar de causar alguma perplexidade a quase total ausência de 
intervenção regulatória nos mercados em apreço. 

Com efeito durante este período, em termos de intervenção regulatória significativa a NOS 
apenas identifica as revisões à ORAC aprovadas em 2010, a introdução da ORAP na 
sequência da mesma decisão e a aprovação de um conjunto de alterações ao nível dos 

                                                           
9 Mais precisamente, dos mercados 4 e 5, nas designações atribuídas na Recomendação 2007/289/CE, 
ocorrida há mais de sete anos. 
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processos de reposição de serviço, com impactos nas diferentes ofertas sob o manto dos 
mercados 3a e 3b. 

Segundo a NOS, esta ausência de intervenção regulatória não se deverá certamente à 
falta de pedidos de intervenção por parte dos diferentes operadores alternativos, quer em 
comunicações enviadas ao regulador e em apresentações presenciais, quer na resposta 
ao projeto de decisão de 2012 (sobre a revisão dos mercados 4 e 5, nas designações 
atribuídas na Recomendação 2007/289/CE). 

No caso particular da NOS, refere que tem vindo a alertar repetidamente ao longo dos 
últimos anos para a necessidade de garantir condições de equivalência no acesso às 
infraestruturas do operador histórico, fator a seu ver absolutamente determinante para 
garantir concorrência em condições simétricas num mercado que se tem caracterizado por 
fortes investimentos no desenvolvimento de infraestruturas. 

Com efeito, segundo a NOS, apesar de Portugal constituir um bom exemplo no que respeita 
à regulação de infraestruturas e ao desenvolvimento de redes de nova geração, os 
investimentos têm sido realizados em condições francamente assimétricas, as quais se 
têm agravado significativamente com o avanço para zonas mais interiores com maior 
dependência do acesso a postes. 

Estas limitações estão, no entender da NOS, identificadas há muito e devem-se 
nomeadamente a: 

a) Assimetrias muito significativas no acesso a informação de cadastro entre os 
operadores alternativos e o operador histórico, com impactos sérios na capacidade 
daqueles de delinearem a sua estrutura de rede. 

b) Prazos demasiado alargados nos processos de análise de viabilidade na oferta de 
postes e nas áreas competitivas da oferta de condutas. No caso particular dos 
postes estes tempos são multiplicados sempre que se verifique pelo menos uma 
viabilidade num dos troços escolhidos. 

c) Processos fortemente discriminatórios e burocráticos nas instalações e 
intervenções de rede. 

d) Ausência de prazos em processos de desobstrução de rede, implicando forte 
dependência da iniciativa da MEO e total opacidade do processo para a beneficiária 
(nomeadamente, estimativas sobre timings de resolução e garantia de que o 
processo está a desenrolar-se sem atrasos). 

Apesar destas questões serem direta ou indiretamente endereçadas no documento em 
consulta, a NOS lamenta o facto de não terem sido tratadas de forma mais célere. 

Sem prejuízo, a NOS refere que a presente consulta surge num momento crítico no 
contexto competitivo dos mercados de banda larga, em que os três operadores alternativos 
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se encontram a investir fortemente no desenvolvimento das suas redes de acesso e 
dependem fortemente da agilidade das ofertas de referência para otimizarem a sua 
capacidade e o seu timing de endereçamento dos mercados que se propõem cobrir. 

A urgência de intervenção, segundo a NOS, é tanto mais evidente, pelo facto de os 
investimentos agora em curso apresentarem maiores riscos para os operadores, os quais 
se devem às características de menor densidade demográfica das zonas que se pretende 
abranger. A este maior risco estará associada, no entender da NOS, uma maior 
sensibilidade aos diferentes constrangimentos das ofertas. 

A NOS refere que o documento em consulta mostra que a ANACOM possui hoje um forte 
domínio dos constrangimentos destas ofertas e dos instrumentos ao seu dispor para a sua 
mitigação, traduzido na apresentação de um modelo de intervenção no mercado por via da 
imposição da obrigação de EdI em moldes que, em termos gerais, a NOS considera serem 
adequados. 

Contudo, para a NOS, os prazos propostos para as diferentes fases de implementação 
prática do princípio de EdI na ORAP e na ORAC afiguram-se como preocupantemente 
excessivos, afigurando-se como imperativa a necessidade da sua redução significativa por 
forma a munir os operadores de ferramentas equiparáveis em tempo útil para dar resposta 
aos desafios que se apresentam. 

No que respeita às restantes ofertas, a NOS defende que apesar da relativa redução do 
seu peso na atividade dos operadores alternativos, as mesmas continuam a ser relevantes 
e a abordagem regulatória proposta pela ANACOM afigura-se como adequada. 

A NOS efetua apenas uma ressalva relacionada com a necessidade do adequado 
enquadramento da atividade da Fibroglobal tanto ao nível da definição dos mercados 
geográficos e de produto, como da imposição de obrigações à luz do papel específico que 
a atividade desta empresa desempenha, ou deveria desempenhar, no âmbito destes 
mercados. 

A NOS relembra que o desenvolvimento da rede da Fibroglobal surge na sequência de um 
concurso público para a instalação, gestão, exploração e manutenção das redes de 
comunicações eletrónicas de alta velocidade em zonas rurais, e que resultou no acesso 
dessa entidade a um conjunto alargado de fundos comunitários para esse projeto. 

A NOS considera que, apesar de ter uma oferta grossista publicada, até à data, as 
condições que lhe subjazem tornam inviável o lançamento de ofertas retalhistas, atentas 
as atuais condições do mercado nacional. 

A NOS acrescenta que esta oferta grossista é apenas utilizada de forma mais regular pela 
MEO, que por sua vez desempenha um papel essencial a nível da prestação de serviços 
imprescindíveis à operação da rede da Fibroglobal. 
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Esta circunstância é, no entendimento da NOS, um ponto central para se interpretar o facto 
de a MEO ser o único operador que, aparentemente, encontrou um business case viável 
na prestação de serviços retalhistas ao mercado residencial suportada nas ofertas 
grossistas da Fibroglobal. 

A Vodafone considera que a ANACOM deve promover soluções de coinvestimento entre 
o operador com PMS e os operadores alternativos – numa modalidade de partilha de redes 
e em regime de reciprocidade – enquanto principal motor da garantia de um mercado 
competitivo, objetivo este que a Vodafone considera que deve ser atingido através da 
imposição de acesso regulado à rede de fibra do operador com PMS, na modalidade de 
desagregação do lacete de fibra (físico ou virtual) nas áreas verdadeiramente não 
competitivas (cf. critério proposto pela Vodafone e detalhado em secção própria). 

A Vodafone concorda com os seguintes pontos da caracterização do mercado proposta 
pela ANACOM no SPD em análise: 

a) Os serviços suportados em cobre, cabo e fibra fazem parte do mesmo mercado de 
produto (mercado retalhista de acesso em banda larga). 

b) A ausência de substituibilidade entre as tecnologias fixa e móvel e, 
consequentemente, a exclusão da tecnologia móvel do âmbito da presente análise 
de mercado. 

c) O grande impulsionador de crescimento de mercado retalhista de banda larga são 
as ofertas em pacote (verificando-se uma substituibilidade assimétrica entre ofertas 
pacote e acesso em Banda Larga Fixa – “BLF”), o que resulta numa dificuldade de 
os operadores competirem com ofertas individualizadas. 

d) Sendo o serviço de Televisão por Subscrição (“TVS”) o serviço predominante no 
âmbito das ofertas em pacote, tal resulta numa ausência de homogeneidade das 
condições competitivas nacionais e na insuficiência das tecnologias móveis, tanto 
para a prestação de um serviço de TVS competitivo, quanto para a oferta de 
serviços em pacote. 

No que se refere à sua posição competitiva específica, a Vodafone refere que: 

a) Apesar da proliferação nos últimos anos de pacotes multiple play “4P” e “5P” e da 
sua subscrição por parte dos consumidores, as ofertas “3P” ainda são os pacotes 
mais representativos nas ofertas de serviços em pacote, considerando a Vodafone 
que as suas ofertas retalhistas de “3P” foram o principal impulsionador deste 
mercado, nomeadamente em virtude dos seus preços competitivos, da elevada 
qualidade tecnológica da oferta e da velocidade disponibilizada. 

b) A expansão e o investimento na sua rede de fibra foram efetivamente “potenciados” 
pelo recurso às ofertas reguladas de acesso a condutas e a postes e pelo acesso 
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a outras infraestruturas – no entanto, tal investimento só se tornou economicamente 
racional e viável através das suas iniciativas de coinvestimento. 

c) Assim, sendo pertinente manter o acesso regulado às referidas infraestruturas, será 
ainda mais essencial que exista uma preocupação regulatória em relação à 
promoção do coinvestimento, sem o qual dificilmente se atingirão os mesmos 
resultados no futuro. 

Sem prejuízo do referido avanço da Vodafone, este operador argumenta que os factos e 
números demonstram que em Portugal o mercado em análise está muito longe de ter 
evoluído de forma positiva em termos de competitividade, tão pouco se podendo considerar 
que a tendência futura será melhor. Com efeito, a Vodafone identifica as seguintes 
tendências:  

a) A quota de mercado da MEO tem vindo sempre a aumentar e tem-se mantido 
constantemente a níveis superiores a 40%. 

b) Tal é patente, para a Vodafone, na análise da ANACOM à diferença na evolução 
competitiva entre “áreas competitivas” e “áreas não competitivas”, onde se observa 
que, no que se refere à quota da MEO, o mercado ficou menos concorrencial em 
qualquer uma dessas áreas (competitivas ou não competitivas). 

O referido retrocesso na situação competitiva dos mercados assenta, no entendimento da 
Vodafone, em vários fatores, nomeadamente de cariz regulatório, dos quais destaca: 

a) A ausência de análises de mercado regulares e atempadas, nos quais se inserem 
a necessária adoção da Recomendação sobre o acesso regulamentado às redes 
de acesso da próxima geração. 

A Vodafone refere que, de acordo com a legislação em vigor, a ANACOM deve 
proceder a nova análise dos mercados relevantes no prazo de dois anos a contar 
da aprovação de uma recomendação revista sobre os mercados relevantes, no 
caso de mercados não notificados anteriormente à Comissão Europeia, ou no prazo 
de três anos a partir da última análise, passíveis de prorrogação excecional até três 
anos adicionais apenas caso tenha comunicado à Comissão uma proposta de 
prorrogação devidamente justificada e a Comissão não tenha levantado objeções 
no prazo de um mês a contar dessa comunicação (cfr. artigo 16.º, 6 da Diretiva-
Quadro), procedimento este que, de resto, não ocorreu no presente caso10. 

Segundo a Vodafone, a ANACOM tem justificado este atraso com a existência de 
acontecimentos que determinariam uma alteração da situação competitiva. No 

                                                           
10 Acrescenta a Vodafone que, em caso de incumprimento destes prazos, as Autoridades Reguladoras 
Nacionais devem solicitar a assistência do Órgão dos Reguladores Europeus de Telecomunicações (doravante, 
ORECE) na conclusão da análise do mercado em causa e das obrigações específicas que devem ser impostas, 
devendo notificar a Comissão do projeto de medida no prazo de seis meses. (artigo 16.º, 7 da Diretiva-Quadro), 
algo que igualmente não ocorreu. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 12 / 201 

 

entanto, o mercado das comunicações eletrónicas caracteriza-se precisamente 
pela sua constante mutabilidade. 

Com efeito, argumenta a Vodafone que, se, por um lado, as inovações tecnológicas 
se sucedem a um ritmo rápido, por outro, a resposta dos principais agentes 
económicos acompanha aquela evolução através da constante formulação de 
novas ofertas comerciais, novos planos de investimento, novos acordos de 
coinvestimento, acesso, partilha, etc. 

Refere a Vodafone que, no seguimento do facto de a análise de mercados de 2012 
não ter visto luz definitiva, apresentou, em 6 de agosto de 2013, um requerimento 
à ANACOM solicitando ao seu Conselho de Administração que adotasse “uma 
revisão da Definição dos mercados do produto e mercados geográficos, avaliações 
de PMS e imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações 
regulamentares, de Janeiro de 2009”, não tendo até à data, o Conselho de 
Administração da ANACOM proferido qualquer decisão sobre o requerimento 
formulado, nem tão-pouco explicou à Vodafone o motivo pelo qual nunca chegou a 
concluir a revisão de mercados iniciada em 2012. 

Para a Vodafone é um facto incontornável que, volvidos mais de oito anos desde a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2008, mais de sete anos desde a 
Definição dos mercados 2009, sete anos sobre a Recomendação da Comissão 
Europeia sobre o acesso regulamentado às redes de acesso da próxima geração, 
muito tempo depois de a própria ANACOM ter considerado ser “oportuno e 
necessário proceder à revisão da análise dos mercados de banda larga” e 
apresentado um sentido provável de decisão que contemplava a adoção de novas 
medidas regulatórias, se manteve até agora vigente um quadro regulatório 
manifestamente desfasado da realidade. 

Defende a Vodafone que entretanto o mercado consolidou-se e a ANACOM 
permaneceu inerte, aumentando consequentemente o prejuízo para o interesse 
público (porquanto grande parte dos consumidores se viu privada de ofertas e 
preços mais competitivos em todo o mercado) e, em concreto, para a Vodafone, 
resultantes de não poder desenvolver a sua atividade num mercado 
verdadeiramente competitivo, como se impunha que a ANACOM assegurasse. 

Na prática, no entender da Vodafone, a decisão da ANACOM de sucessivamente 
adiar os planos para analisar o mercado, com base em eventos relevantes, equivale 
a uma ausência de regulação eficaz, um desfasamento crescente da realidade do 
mercado existente e um desfasamento ainda maior, face à situação competitiva dos 
mercados congéneres europeus e ao atual enquadramento regulatório na Europa, 
com os resultados negativos que agora se observam. 

b) A ausência de revisão regular das ofertas grossistas reguladas. 

 A Vodafone refere ter formalizado, em 15 de setembro de 2014, junto da ANACOM, 
um pedido de alteração de diversas ofertas de referência, designadamente ORALL, 
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ORAC, ORAP, ORCA e ORCE, não tendo obtido qualquer resposta da ANACOM 
sobre o referido requerimento. 

 Posteriormente, a Vodafone voltou a enviar insistência não tendo contudo existido 
ainda qualquer revisão no sentido da adequação e melhoria de funcionamento da 
ORAC, ORAP e ORALL. 

 Refere a Vodafone que a ANACOM pronunciou-se sobre este tema em 4 de março 
de 2016, informando que procederia à referida revisão no final da presente consulta 
pública, o que considera um bom sinal, pese embora demasiadamente tardia para 
corrigir os problemas do mercado que ora se analisa. 

c) A ausência de resposta eficaz às queixas dos operadores relativamente a 
incumprimentos das ofertas de referência pela MEO. 

 A Vodafone refere ter apresentado à ANACOM, em 15 de setembro de 2014, uma 
queixa contra a MEO por violação das normas consagradas na ORAC, 
designadamente no que se refere à disponibilização na Extranet de informação 
(cadastros) desatualizada. No contexto da referida queixa, a Vodafone explicou 
como tais incumprimentos afetavam negativamente a capacidade de a Vodafone 
ampliar a sua cobertura e, consequentemente, contestar o mercado. 

 A Vodafone afirma que nunca recebeu qualquer resposta sobre o desenvolvimento 
desta queixa ou sobre a instauração do competente procedimento 
contraordenacional e que apresentou, em 24 de fevereiro de 2016, um pedido de 
consulta e acesso ao processo. Não obstante o prazo legalmente estabelecido da 
ANACOM para responder a tal consulta e acesso (de dez dias úteis), esta 
Autoridade nada respondeu até à data11. 

 A Vodafone considera fundamental a atenção da ANACOM às queixas formuladas 
pelos operadores sobre o bom funcionamento ou cumprimento das ofertas de 
referência, pois as mesmas só contribuem para a boa utilização destes 
instrumentos, supostamente disponibilizados para viabilizar maior concorrência no 
mercado. 

d) A ausência de supervisão da ANACOM quanto ao bom funcionamento das redes 
rurais (supostamente “abertas” e construídas com recurso a financiamento público). 

 Menciona a Vodafone que a ANACOM indica no SPD o seguinte: 

                                                           
11 Segundo a Vodafone, a ANACOM veio, a 26 de fevereiro de 2016, notificar a Vodafone para que, no prazo 
de cinco dias úteis (entretanto prorrogados por igual período), apresentasse maior detalhe sobre o conteúdo 
da sua queixa formulada mais de ano e meio antes, designadamente solicitando elementos probatórios 
adicionais que permitissem demonstrar a informação alegada, o que foi concretizado pela Vodafone em devido 
tempo, tendo clarificado e esclarecido o conteúdo dos meios de prova que haviam sido oportunamente 
facultados e juntando outros elementos probatórios igualmente pertinentes para o efeito. 
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 “De entre as alterações no mercado nacional, destacam-se as seguintes: 

 (…) 

 -  A instalação das redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade em 
zonas rurais (designadas por RNG Rurais), pela DSTelecom e pela Fibroglobal, 
com recurso a cofinanciamento público, em 139 concelhos onde se verificava 
a inexistência de infraestrutura alternativa e oferta de serviços avançados, 
sendo que na maior parte dos concelhos a rede já se encontra implementada 
e em operação, nos termos dos referidos concursos, permitindo o acesso a 
qualquer operador interessado, uma vez que se trata de redes abertas.” 

 No entanto, a Vodafone refere que a ANACOM também já teve conhecimento da 
ausência de condições contratuais adequadas no acesso à RNG rural da 
Fibroglobal, situação que perdura há vários anos (conforme se detalha em secção 
específica). 

 No entender da Vodafone, a presente situação contribui para a inexistência de uma 
situação efetivamente competitiva naquelas zonas, com a especial agravante de tal 
rede ter sido cofinanciada com o intuito claro de ser uma rede aberta, o que não é 
atualmente. Uma análise entre as condições de acesso apresentadas por esta 
entidade e as outras, em igualdade de circunstâncias claramente demonstrará a 
irracionalidade das condições solicitadas que, curiosamente, apenas a MEO parece 
conseguir acompanhar. 

e) A inércia na resolução de questões relacionadas com conflitos de jurisdição no 
acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas. 

 A Vodafone refere ter dirigido à ANACOM, em 16 de setembro de 2014, um pedido 
de decretamento de medidas provisórias tendentes a acautelar os interesses 
públicos e privados afetados pela incerteza quanto à titularidade de infraestruturas 
aptas à instalação de redes de comunicações eletrónicas até à conclusão do 
procedimento relativo à implementação do Sistema de Informação Centralizado 
(“SIC”). Concretamente, refere que requereu que fosse determinado ou 
recomendado à MEO, à Infraestruturas de Portugal, S.A. (“IP”) e aos Municípios, 
que: 

- Proactivamente identificassem situações de litígio com outras entidades quanto 
à titularidade de infraestruturas específicas, bem como adotassem com 
celeridade todas as diligências necessárias para resolver tais litígios, de modo 
a evitar situações fácticas de violação do direito das empresas de 
comunicações eletrónicas de acesso a infraestruturas mediante condições 
remuneratórias orientadas para os custos, situações estas que são prejudiciais 
para os consumidores e para o mercado das comunicações eletrónicas. 
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- Não impedissem ou fizessem cessar, por qualquer modo, o acesso a 
infraestruturas “litigiosas” por parte das empresas de comunicações 
eletrónicas, desde que estas empresas já tenham cumprido os procedimentos 
estabelecidos por uma das entidades em litígio e tenham satisfeito as 
contrapartidas remuneratórias por ela exigidas para aquele acesso, 
designadamente no âmbito da respetiva oferta de referência, ou, bem assim, 
quando tenham efetuado consignação em depósito de tais contrapartidas pelo 
valor mais baixo exigido por uma das entidades em litígio ou, tratando-se de 
infraestruturas constantes da ORAC, pelo valor devido nos termos desta. 

- Não dispusessem, nos termos da lei, de qualquer poder de autotutela que as 
habilitasse a remover coercivamente componentes das redes de comunicações 
eletrónicas alojados em infraestruturas que entendam ser da sua titularidade, 
pelo que, na falta de acordo das empresas de comunicações eletrónicas 
proprietárias de tais redes, a referida remoção apenas possa ocorrer em virtude 
de uma decisão judicial. 

 A Vodafone afirma que até à data não foi proferida qualquer decisão sobre o pedido 
por si formulado12. 

f) A ausência de resposta na revisão das condições de acesso a infraestruturas aptas 
ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas. 

 A Vodafone afirma que dirigiu à ANACOM, em 17 de setembro de 2014, um pedido 
para que esta procedesse à avaliação e decisão sobre a adequação da 
remuneração solicitada pela Infraestruturas de Portugal, S.A. (“IP”) como 
contrapartida pelo acesso e utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de 
redes e comunicações eletrónicas. 

 Nessa missiva a Vodafone considera que as condições fixadas pela IP para o 
acesso às infraestruturas de que é ou se arroga ser titular violam a sua obrigação 
legal de assegurar o acesso a infraestruturas mediante condições remuneratórias 
orientadas para os custos, causando, por essa via, prejuízos diretos às empresas 
de comunicações eletrónicas, entre as quais a Vodafone, mas também prejuízos 
indiretos aos consumidores. 

 A Vodafone refere que após a ANACOM lhe ter solicitado, em maio de 2015, alguns 
esclarecimentos acerca do seu pedido de intervenção sobre a avalização da 
remuneração solicitada pela IP para acesso às infraestruturas13, não tendo, até à 
presente data, obtido qualquer resposta, nem sobre o pedido de intervenção, nem 
sobre o pedido de insistência na resolução do problema14. 

                                                           
12 Reiterado, por requerimento datado de 23 de dezembro de 2015. 
13 Que a Vodafone prestou à ANACOM em 15 de maio de 2015. 
14 Efetuado a 23 de dezembro de 2015. 
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Assim, tendo presente o que considera ser a ausência de atuação regulatória adequada, 
que a seu ver se tem traduzido numa dificuldade adicional para a Vodafone (atual 
challenger neste mercado, caracterizado por um forte duopólio), para este operador apenas 
se poderá concluir que a evolução das suas infraestruturas de fibra e da sua quota de 
mercado: 

a) Tem ocorrido apesar da ausência de atividade regulatória adequada no sentido de 
garantir a almejada concorrência. 

b) Não constitui fator suficiente para se olhar com otimismo para um mercado que nos 
últimos 7 anos tem demonstrado cada vez menos competitividade. 

No que respeita aos critérios, propostos no SPD, para a diferenciação entre áreas 
competitivas e áreas não competitivas15, a Vodafone considera que os mesmos contêm 
alguns vícios de raciocínio, são falíveis e não se encontram conformes às Recomendações 
da Comissão Europeia sobre a matéria. Com efeito, segundo a Vodafone: 

a) Os referidos critérios não se adequam às zonas rurais, porquanto a presença, num 
determinado local, de uma infraestrutura apenas pode ainda assim resultar na 
existência de condições competitivas adequadas, caso a rede esteja efetivamente 
“aberta” (o que, no seu entender, sucede nalguns casos – como a DSTelecom – 
mas não sucede noutros – como a Fibroglobal). 

b) O segundo critério utilizado pela ANACOM (i.e., área com a presença de uma 
infraestrutura alternativa à do operador incumbente, desde que essa infraestrutura 
tenha uma cobertura superior a 50% e a quota da MEO seja inferior a 50%): 

- Não respeita a Recomendação da Comissão Europeia sobre a análise de 
mercados de comunicações eletrónicas relevantes nem as linhas de 
orientação, uma vez que uma quota de mercado superior a 40% apresenta, 
ainda assim, preocupações ao nível da concorrência. 

- Não respeita a Recomendação da Comissão Europeia sobre o acesso 
regulamentado às redes de acesso da próxima geração (“Recomendação 
sobre NGA”), uma vez que apenas se prevê nesta a possibilidade de se 
considerar, excecionalmente, a não imposição de acesso desagregado ao 
lacete de fibra, em zonas em que a efetiva presença “de várias infraestruturas 
alternativas”, em combinação com ofertas competitivas de acesso baseadas na 
desagregação, conduza a uma concorrência efetiva a jusante. Ou seja, defende 
a Vodafone que a presença de apenas uma infraestrutura alternativa, não deve, 
na ótica da Comissão Europeia, redundar numa exceção às suas 
recomendações no sentido de se considerar que tal zona é competitiva, mesmo 
que prospetiva, assim se admitindo a não imposição de acesso regulado à fibra. 

                                                           
15 Que, segundo a Vodafone, parecem não redundar, em concreto, em consequências práticas relevantes ao 
nível da determinação de obrigações destinadas a tornar o mercado mais competitivo. 
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Assim, em linha com a referida Recomendação sobre NGA, mas igualmente numa 
perspetiva de promoção do coinvestimento e da concorrência efetiva, a Vodafone defende 
que uma zona/área só deve ser considerada competitiva se nela se encontrarem mais de 
dois prestadores de serviços de comunicações eletrónicas fixos, a prestar serviços em 
igualdade de circunstâncias (ou seja, todos sobre redes da próxima geração). Nestes 
termos, a Vodafone admite que uma zona dotada de duas infraestruturas em concorrência 
(por exemplo, do incumbente e de um operador alternativo), poderá ser considerada 
“competitiva” se – e apenas se – alguma dessas infraestruturas se encontrar em situação 
de coinvestimento que assegure a todas as entidades participantes total controlo e 
autonomia na prestação do serviço (ou seja, numa modalidade de partilha de redes em 
regime de reciprocidade). Para a Vodafone, o critério que propõe cumpre integralmente as 
Recomendações da Comissão Europeia sobre a matéria bem como garante uma 
homogeneidade territorial no acesso de todos os Portugueses a ofertas verdadeiramente 
competitivas, ao mesmo tempo que promove o coinvestimento. 

No que concerne às tendências futuras de evolução do mercado ora sob análise, a 
Vodafone considera importante admitir-se de forma explícita e definitiva que: 

a) A tecnologia cobre já é e será no futuro ainda mais limitada para a prestação de 
serviços de banda larga fixa ou de ofertas em pacote e, por este motivo, o acesso 
a este tipo de tecnologia em zonas em que existam redes de nova geração jamais 
contribuirá para uma melhoria das condições de concorrência. 

b) Os indícios da substituibilidade assimétrica entre o cobre e a fibra, que se antecipam 
vir a intensificar-se no período subsequente à presente análise de mercado 
(nomeadamente, dada a evolução expectável das velocidades de acesso à Internet 
e as limitações já evidenciadas pelas ofertas de cobre em acompanhar tal evolução) 
demonstram que as obrigações impostas à MEO para manter o acesso a ofertas 
reguladas baseadas no cobre não serão suficientes para assegurar a concorrência 
neste mercado. 

c) Não podendo ser desconsiderado que os custos de cobrir zonas não competitivas 
serão significativamente mais elevados que os verificados nas zonas onde a 
Vodafone está presente, dada a baixa densidade populacional daquelas (13 vezes 
inferior à verificada no conjunto das “áreas competitivas”: 150 km2 versus 2.000 
km2) – o que é, de resto, reconhecido pela ANACOM –, a incapacidade de 
crescimento dos operadores alternativos – particularmente, caso se mantenha o 
sentido da decisão proposta na presente consulta pública – irá redundar na 
manutenção da baixa taxa de penetração da banda larga fixa em Portugal. 

d) Assim, sem uma perspetiva de coinvestimento ou perante a ausência de garantia 
de acesso regulado à rede de fibra do operador com PMS nas áreas não 
competitivas, não é expectável, no entender da Vodafone, que exista concorrência 
para além das áreas consideradas competitivas e, conforme sobejamente referido, 
não é razoável, nem economicamente racional, desenvolver múltiplas redes nessas 
áreas. 
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e) Em conclusão, para a Vodafone, caso não sejam determinadas obrigações 
regulatórias adequadas, harmonizadas com o restante quadro regulatório europeu 
e orientadas para o coinvestimento, a situação competitiva tenderá a degradar-se 
ainda mais. Assim, face à presente situação que considera ser deficientemente 
competitiva e à tendência verificada nos últimos anos para a sua degradação, a 
Vodafone defende que a ANACOM não poderá, com seriedade, manter os mesmos 
“remédios” regulatórios na expectativa de um resultado diferente. 

No tocante à determinação das medidas destinadas a introduzir mais concorrência no 
mercado em todo o território nacional, a Vodafone refere que: 

a) A redução do núcleo de obrigações regulamentares a serem impostas ao operador 
com PMS corresponderia, por um lado, a ignorar a situação competitiva – a seu ver 
profundamente negativa – que atualmente se assiste nos mercados ora sob análise 
bem como, por outro lado, seria contrário ao espírito do disposto no n.º 3 do artigo 
59.º da Lei das Comunicações Eletrónicas nos termos do qual as ARN devem 
abster-se de impor qualquer obrigação regulamentar específica se concluírem que 
o mercado é efetivamente concorrencial, o que não é notoriamente o caso na 
presente análise. 

b) Por outro lado, não será apenas a ausência de acesso regulado às condutas e 
postes que determinará uma redução de investimento por parte dos operadores 
alternativos, mas deverá ser também uma preocupação do Regulador (i) assegurar 
o bom funcionamento do próprio acesso regulado a essas infraestruturas (por ser 
igualmente suscetível de conduzir à existência ou inexistência desse mesmo 
investimento), bem como (ii) a ausência de futuras opções de coinvestimento (cada 
vez mais necessário à medida em que se avança para a cobertura de áreas não 
competitivas com business cases necessariamente mais difíceis). 

c) É, assim, essencial para a Vodafone não só manter os atuais remédios regulatórios 
existentes, mas também aperfeiçoá-los e, adicionalmente, ponderar a introdução 
de outros remédios regulatórios mais eficazes e adequados. 

A Vodafone, quando compara a situação portuguesa com os demais regimes regulatórios 
europeus, conclui pela evidência da necessidade de introdução de remédios regulatórios 
mais eficazes no que se refere ao acesso regulamentado às redes de acesso da próxima 
geração, nomeadamente, quando confrontando a ausência desta medida com a posição 
assumida pela Comissão Europeia, a visão dos agentes deste mercado e a própria prática 
decisória da ANACOM nesta matéria. Com efeito, refere a Vodafone que: 

a) Portugal é dos únicos países europeus que não tem qualquer obrigação de acesso, 
ativo ou passivo, a uma rede de nova geração do operador com PMS. 

b) Longe de tal se justificar pela situação competitiva ou o desenvolvimento do País, 
os países com as economias digitais mais avançadas têm todos quadros 
regulatórios no âmbito dos quais é imposto um qualquer acesso (ativo ou passivo) 
à rede de fibra do operador incumbente. 
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c) Portugal está, aliás, entre os dez países em que o operador com PMS (incumbente) 
tem maior quota de mercado na banda larga fixa, por comparação com os 
operadores alternativos em conjunto. 

d) Em Portugal, a quota de mercado dos operadores alternativos na única rede do 
incumbente sobre a qual existe acesso regulado (DSL) é marginal face à quota de 
mercado dos incumbentes nessa mesma tecnologia (13% vs. 87%). 

e) O efeito de sobreposição de redes induz em erro quanto à atual cobertura de redes 
no País, estando Portugal longe dos países pioneiros na cobertura real do País em 
FTTH, uma vez que há várias redes concorrentes mas nas mesmas regiões, não 
se verificando, assim, homogeneidade territorial no acesso a ofertas competitivas 
de serviços fixos de nova geração por parte da população. 

A Vodafone considera, por conseguinte, que esta análise comparativa não deve ser 
ignorada pela ANACOM na definição da sua política regulatória para os próximos (pelo 
menos) três anos, sob pena de total desarmonia com o mercado único Europeu. 

Ao contrário do que a ANACOM refere no SPD, a Vodafone entende que a não imposição 
de acesso à rede de fibra da MEO não está de todo alinhada com os objetivos da 
Comissão, na sua Recomendação, nem sequer, com as várias posições específicas da 
Comissão sobre o mercado Português, com os agentes do mercado e muito menos com a 
posição regulatória que tem vindo a ser assumida (que a Vodafone entende que tem sido 
de forma algo ineficiente) pela ANACOM. 

Para a Vodafone, não tendo as recomendações e decisões da Comissão Europeia sido 
adotadas em Portugal até ao momento, à sombra da inércia regulatória da ANACOM, para 
a Vodafone o único resultado tem sido a criação de um ambiente propício ao agravamento 
das circunstâncias de competitividade de mercado, dado que: 

a) Do ponto de vista de adoção de ofertas suportadas em tecnologias mais avançadas 
– o número de acessos através de fibra ótica (FTTH/B) multiplicou-se por 329 vezes 
(entre 2009 e o 4.º trimestre de 2015) e 2 vezes (entre o final de 2011 e o final de 
2015); a proporção do número de acessos de ADSL no número total de acessos à 
banda larga fixa, entrou em redução acentuada desde 200616 e, pelo contrário, o 
número de acessos à Internet através de fibra ótica, que em 2009 era 
estatisticamente próximo do zero, atingiu 27% do total. 

b) Do ponto vista de adesão a ofertas multiple play – os pacotes de serviços na 
subscrição de serviços de banda larga fixa ganharam relevância, donde, no final de 
2015, cerca de 96,2% dos clientes do serviço de acesso à Internet em banda larga 
fixa tinham adquirido o serviço no âmbito de um pacote de serviços. 

                                                           
16 Em 2009 era próximo dos 57%, em 2011, próxima dos 49% e é hoje por volta dos 33%. 
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c) Do ponto de vista de quotas de mercado – em contraciclo com a União Europeia, a 
MEO registou um crescimento da sua quota de mercado na banda larga fixa (tendo 
apenas decrescido nos últimos 2 anos, mas mantendo uma quota superior aos 40%: 
- 44% no final do 4º trimestre de 2015). 

d) Do ponto de vista de número de operadores presentes no mercado e da situação 
competitiva dos mesmos – ocorreram operações de consolidação que conduziram 
a um duopólio, sendo a NOS o detentor da segunda maior quota de mercado na 
banda larga fixa (36,4% versus os 44% registados pela MEO, líder de mercado) e 
sendo a quota conjunta destes 2 operadores de cerca 80,4% (a quota individual de 
ambos os operadores é superior a 35% e a quota do terceiro maior operador neste 
mercado – a Vodafone – apenas ascende a 14,8%, seguido da APAX com 4,4%). 

Ou seja, para a Vodafone, perante estas circunstâncias, a manutenção do presente status 
quo jamais constituirá a medida adequada para introduzir efetiva concorrência nestes 
mercados. 

A Vodafone defende que uma solução de coinvestimento (numa modalidade de partilha de 
redes, em regime de reciprocidade) deveria ser o principal motor da garantia de um 
mercado competitivo e, caso tal não seja o desejo do operador com PMS, deverá ser 
imposto o acesso regulado à rede de fibra do operador com PMS, na modalidade de 
desagregação do lacete de fibra (físico ou virtual) nas áreas NC, ou seja, em todo o território 
no qual os consumidores não possam contar com mais de dois prestadores de serviço fixo 
de comunicações eletrónicas, em igualdade de circunstâncias (todos sobre Redes de Nova 
Geração), dado que, no seu entender, apenas tal corresponderá a um verdadeiro mercado 
nacional competitivo. 

A Vodafone considera que não se verificam quaisquer dos argumentos apresentados pela 
ANACOM para que esta medida de obrigação de acesso regulado à rede de fibra do 
operador com PMS, na modalidade de desagregação do lacete de fibra (físico ou virtual) 
nas áreas NC não seja imposta. Com efeito, argumenta a Vodafone que: 

a) Não se verifica qualquer desproporcionalidade, visto que: 

- A imposição do remédio proposto é absolutamente conforme ao regime jurídico 
vigente, recomendado pela Comissão Europeia (no caso de Portugal, 
fortemente) e totalmente consonante com a prática de todas as congéneres 
Europeias. 

- A medida deverá ser apenas aplicável nas zonas não competitivas (ou seja, 
áreas em que não se encontrem mais de dois prestadores de serviço de 
comunicações eletrónicas e não incidindo, aliás, sobre as zonas rurais com 
condições de acesso efetivamente aberto, ou seja, em que a presença de 
vários prestadores de serviços fixos nesta zona demonstre a viabilidade das 
condições de acesso aplicáveis à rede em questão). 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 21 / 201 

 

- Caso o operador com PMS adote, na sequência de tal decisão, uma postura 
de favorecimento de coinvestimento, a imposição de acesso regulado à sua 
rede de fibra poderia até não ter qualquer efeito prático17. 

b) Da mesma forma, a Vodafone entende que a medida não seria propícia a reduzir o 
investimento, mas sim a viabilizá-lo junto dos operadores alternativos na medida 
em que, como referiu, tal medida incentivaria a opção de coinvestimento por parte 
do operador com PMS (enquanto alternativa ao acesso regulado à sua rede). Com 
efeito, aquele operador acrescenta ainda que: 

- Para os operadores alternativos em geral, uma solução de coinvestimento (por 
oposição a uma solução de acesso regulado) garante maior autonomia na 
prestação de serviços de comunicações eletrónicas, a possibilidade de 
diferenciação competitiva, uma redução da possibilidade de existência de 
práticas discriminatórias por parte do operador obrigado ao acesso e, em geral, 
uma maior equidade e adequação dos níveis de serviço aplicáveis ao acesso 
(recíproco) às redes construídas por cada operador. 

- Por outro lado, para o operador com PMS, o investimento isolado de um 
operador apenas tem como vantagem a sua presença numa determinada zona 
com menos concorrentes, ou seja, do ponto de vista económico, tanto a opção 
por uma modalidade de coinvestimento quanto a opção por uma modalidade 
de acesso aberto (ainda que regulado) significam, na realidade, a verificação 
de menores custos para o operador com PMS na implementação da sua rede. 

- Além disso, a imposição de acesso regulado a zonas em que não exista 
coinvestimento compreenderia igualmente um fomento indireto à utilização da 
ORAC e da ORAP, com vantagens para o operador com PMS, ao nível da 
remuneração grossista destas ofertas. 

c) A Vodafone discorda também que a imposição de acesso regulado à fibra ótica da 
MEO possa resultar numa redução dos incentivos para o investimento por parte 
desta (com a possibilidade de ausência de ofertas baseadas em fibra ótica numa 
parte significativa das freguesias incluídas nas áreas NC), porquanto: 

- Conforme a própria ANACOM já admitiu no passado, a ameaça da MEO de 
não investir mais nas RNG, se esta for regulada, não constitui uma ameaça 
credível a nível estratégico; e, em todo o caso, 

- O mais recente anúncio de investimento da MEO, prévio ao SPD, nunca foi 
condicionado à ausência de regulação sobre a mesma rede, mas sim justificado 
pelo desígnio de substituição desta rede pela antiga rede de cobre (sobre a 

                                                           
17 Porquanto, automaticamente, todas as zonas em que a rede – partilhada – se encontrasse em sobreposição 
com uma infraestrutura alternativa seriam, por natureza, classificáveis como competitivas, dado que haveria 
sempre três operadores em alternativa. 
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qual pretende a ANACOM, no SPD, que seja o garante de concorrência do 
mercado). 

d) Finalmente, a mera existência de uma oferta comercial de acesso a uma rede 
dificilmente pode resultar numa consideração de concorrência, ainda que do ponto 
de vista prospetivo, sem que sejam conhecidas as suas verdadeiras condições ou 
a sua viabilidade comercial para os operadores. [IIC]                                             . 
                     . 
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                                                                                                         [FIC] 

No que se refere às obrigações (ou alterações das obrigações já existentes) impostas pela 
ANACOM, a Vodafone considera que: 

a) A imposição de uma obrigação específica de acesso à fibra escura é insuficiente e 
pouco contribuirá para corrigir as deficiências de funcionamento do mercado em 
análise. Sem prejuízo, a Vodafone apenas vislumbra a eventual eficácia prática 
nesta obrigação se for efetivamente assegurada uma orientação dos preços aos 
custos; 

b) O princípio preconizado pela ANACOM quanto à EdI está correto e é adequado e, 
nessa medida, considera que (i) a MEO deve passar a utilizar a Extranet ORAC em 
condições absolutamente iguais às dos operadores beneficiários da ORAC e (ii) que 
todos os operadores devem observar os processos e sistemas relacionados com a 
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gestão dos vários pedidos formalizados no âmbito dos serviços grossistas ORAC e 
ORAP; 

c) Não obstante decorrer do SPD em análise a manutenção de uma obrigação de 
transparência, a Vodafone considera que os deveres concretamente impostos pela 
ANACOM à MEO neste domínio são insuficientes para escrutinar o efetivo 
cumprimento do princípio da não discriminação; e, 

d) No que se refere ao controlo de preços, a ANACOM está correta em determinar que 
os preços associados às ofertas que regulam o acesso às condutas (ORAC), postes 
(ORAP) e ao lacete local em cobre (ORALL) sejam orientados para os custos. 

Para além das obrigações regulamentares ora propostas, a Vodafone considera essencial 
que a ANACOM dedique especial atenção à alteração das atuais ofertas de referência que 
regulam o acesso às condutas (ORAC), postes (ORAP) e ao lacete local (ORALL), tal como 
já há muito foi solicitado pela Vodafone e que a Vodafone atualizou, de forma detalhada, 
no Anexo 1 da sua Posição. 

A Vodafone considera que as considerações por si apresentadas no âmbito do mercado 
3a são aplicáveis, mutatis mutandis, ao mercado 3b, considerando assim, imprescindível 
que a ANACOM determine a obrigação de acesso à rede de fibra da MEO nas áreas do 
país que não sejam atualmente competitivas, ou seja, as áreas em que os Portugueses 
não podem escolher entre mais de dois prestadores de serviços de comunicações 
eletrónicas. Adicionalmente, em linha com a generalidade das ARN europeias, não sendo 
imposta a possibilidade de acesso ao lacete de fibra desagregado (físico ou virtual), a 
Vodafone defende que deverá pelo menos ser determinada – conforme a Recomendação 
da Comissão Europeia sobre esta matéria –, a oferta de produtos de acesso alternativos, 
que ofereçam os equivalentes mais próximos, capazes de substituir a referida 
desagregação do lacete de fibra. 

Finalmente, a Vodafone considera que o papel da ANACOM neste mercado não se deverá 
esgotar na presente análise, mas sim num contributo efetivo para a remoção das barreiras 
significativas à entrada nos mercados sob análise (e.g., condições de acesso a 
infraestruturas de outras entidades, auxílio na difícil coordenação com os Municípios, 
intervenção na ausência de condições efetivas no acesso a redes de nova geração 
cofinanciadas, entre outras)18. 

Em suma, a Vodafone não vislumbra quaisquer razões para que a ANACOM conclua que 
a ausência de regulação ou da sua intervenção nos últimos 7 anos teve um resultado 
positivo, bem pelo contrário, sendo, portanto, pouco razoável que se proponha, uma vez 
mais, que nada de novo há para determinar. 

                                                           
18 Designadamente, (i) resolvendo os litígios existentes, (ii) exercendo os seus poderes de supervisão, 
fiscalização e sanção do incumprimento das normas do sector, e/ou, (iii) em caso de verificação de 
incompatibilidades legais com tal exercício, assessorando o Governo na definição de um enquadramento legal 
para o sector adequado à promoção da concorrência dos mercados. 
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Na perspetiva da Vodafone, insistir nas mesmas medidas não trará resultados diferentes, 
devendo a ANACOM, por conseguinte, incorporar no ordenamento jurídico Português as 
melhores práticas Europeias e as Recomendações da Comissão Europeia (aliás, há muito 
esperadas), para tornar os mercados ora sob análise mais competitivos. 

A Vodafone refere, ainda a título introdutório, que sendo apanágio dos procedimentos das 
consultas públicas neste sector a manutenção, em sede de decisão final, do sentido 
proposto de decisão, independentemente dos contributos e observações dos interessados, 
espera e apela a que a presente consulta pública se paute por uma disrupção desta 
tradição, sendo tomada em elevada consideração a posição de um operador que – 
conforme é reconhecido pela ANACOM – tem procedido a esforços muito significativos 
para desafiar a redução de concorrência no mercado, tem demonstrado a sua vontade de 
continuar a colocar Portugal no mapa dos bons exemplos em termos de coinvestimento e 
que, para tal, necessita de um quadro regulatório atual, eficaz e adequado à melhoria do 
atual estado competitivo. 

Entendimento da ANACOM 

A Ar Telecom relaciona os seus comentários sobretudo com o segmento de mercado 
empresarial, mercado que não está incluído nos mercados analisados no SPD. Refira-se 
que no SPD o mercado analisado é o mercado de acesso em banda larga para produtos 
de grande consumo, sendo que o mercado de elevada qualidade (onde se inserem os 
produtos dirigidos ao segmento de mercado empresarial) foi objeto de consulta autónoma, 
já terminada19. Neste contexto, é nessa sede que em larga medida deverão ser analisados 
os comentários da Ar Telecom e não no âmbito do presente SPD. 

Não está demonstrado o argumento alegado pela APAX de que existe uma posição 
dominante coletiva da MEO e da NOS. De facto, ao contrário, a ANACOM identificou a 
existência de concorrência efetiva em determinadas áreas do território nacional (Áreas C), 
o que significa que não existe nem posição dominante individual nem posição dominante 
coletiva. Acresce que, no contexto dos milhares de notificações que foram efetuadas pelos 
vários reguladores europeus aos vários mercados relevantes analisados, apenas num 
número extremamente diminuto de casos, todos de há cerca de 10 anos, foram 
identificadas posições dominantes conjuntas20, como aliás a própria APAX reconhece.  

Os argumentos da APAX relativamente à ausência de uma oferta comercial de acesso à 
fibra da MEO nas áreas já cobertas por aquela empresa são inviabilizados desde logo ao 
não reconhecer a existência de áreas distintas – aliás, reconhecidas pelos restantes 
respondentes, incluindo a Vodafone – no território nacional, umas onde existe 

                                                           
19 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380876#.Vyx5VU-s-71.  
20 Do número reduzido de casos notificados, apenas três foram objeto de decisão final, nomeadamente os 
casos ES/2005/0330, MT/2006/0443, relativos ao acesso e originação móvel e o caso IT/2006/0424 sobre o 
mercado de teledifusão terrestre.  

Vide  

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5042-draft-berec-report-on-
oligopoly-analysis_0.pdf.  

 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380876#.Vyx5VU-s-71
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5042-draft-berec-report-on-oligopoly-analysis_0.pdf
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5042-draft-berec-report-on-oligopoly-analysis_0.pdf
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concorrência, incluindo áreas onde existem três ou quatro operadores com redes próprias 
em concorrência e áreas onde essa concorrência não se verifica. No entender da 
ANACOM, e dos restantes respondentes com exceção da APAX e da Ar Telecom (que, 
como se viu, foca os seus comentários num outro mercado), as áreas onde existem vários 
operadores em concorrência são, de facto, áreas concorrenciais, e não áreas onde existe 
uma posição dominante conjunta.  

De qualquer forma, na secção 3.2. relativa à análise concorrencial dos mercados retalhistas 
de acesso em banda larga é analisada em concreto a argumentação específica da APAX 
em relação à posição dominante conjunta. Também são analisados em secção posterior 
(3.5.1.1.) os argumentos específicos da APAX em relação à alegada proporcionalidade da 
obrigação de acesso à rede de fibra da MEO. 

Sem prejuízo também para uma análise mais aprofundada em secções específicas, sobre 
os comentários genéricos da MEO refira-se o seguinte: 

a)  A ANACOM reconhece a relevância de utilizar a informação mais recente no contexto 
das análises de mercado. Com efeito, após se receberem as respostas à consulta 
sobre o SPD, a ANACOM promoveu uma diligência complementar efetuando um 
pedido específico de informação aos operadores por forma a recolher informação 
atualizada, por freguesia e referente ao final de 2015, sobre o número de acessos 
retalhistas do serviço de acesso à Internet em banda larga e sobre a cobertura de NRA 
(esta última também em formato SIG). A ANACOM irá ter esta informação em conta 
na decisão final.  

b)  No âmbito do referido pedido de informação foi também solicitada informação sobre o 
número de acessos LTE em local fixo por freguesia, por forma a avaliar sobre a 
relevância, ou não, daqueles acessos e assim poder apreciar os argumentos 
suscitados pela MEO, matéria que é analisada na secção 3.1.1 deste relatório. 

c)  Na definição de mercado geográfico, embora se perceba o comentário da MEO quanto 
à existência de uma certa circularidade entre a definição de mercado e a avaliação de 
PMS, a ANACOM seguiu as orientações da Comissão Europeia quanto à matéria, não 
concordando com a posição da MEO de que a avaliação das condições de 
homogeneidade de concorrência entre áreas geográficas distintas deveria seguir a 
lógica do designado “teste dos três critérios”.  

 De facto, na Recomendação sobre mercados relevantes21 a Comissão Europeia refere 
que “Ao definirem os mercados relevantes em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, 
da Diretiva 2002/21/CE, as autoridades reguladoras nacionais deverão identificar uma 
área geográfica onde as condições de concorrência são semelhantes ou 
suficientemente homogéneas e podem ser distinguidas das de áreas vizinhas onde as 
condições de concorrência prevalecentes são consideravelmente diferentes, tendo 
especialmente em conta a questão de saber se o potencial operador com PMS age 

                                                           
21 Recomendação 2014/710/UE da Comissão Europeia, de 9 de outubro de 2014 relativa aos mercados 
relevantes de produtos e serviços no sector das comunicações eletrónicas suscetíveis de regulamentação ex-
ante e disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=PT
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uniformemente em toda a sua rede ou se se depara com condições de concorrência 
consideravelmente diferentes, a tal ponto que as suas atividades são restringidas em 
algumas zonas, mas não noutras”22. 

 Na concretização sobre o que entende por áreas homogéneas, a Comissão Europeia 
é clara ao referir, na Exposição de Motivos23, que na avaliação da homogeneidade das 
condições concorrenciais em diferentes áreas geográficas as Autoridades 
Reguladoras Nacionais (ARN) devem ter em conta, entre outros fatores, a distribuição 
das quotas de mercado24, que foi o que a ANACOM teve em conta e que a MEO critica.  

 Acresce que, como a própria MEO reconhece, na concretização dos critérios de 
segmentação geográfica, a ANACOM adota a presença de operadores alternativos 
como o critério principal para a segmentação geográfica. De facto, a quota de mercado 
só é considerada em parte do critério de definição do mercado geográfico. As áreas C 
são definidas como sendo as freguesias com:  

 - pelo menos dois operadores alternativos à MEO com cobertura NRA superior a 50% 
ou  

 - um operador alternativo à MEO com cobertura NRA superior a 50% e onde a quota 
de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em banda larga é inferior a 
50%.  

 Ou seja, a quota de mercado apenas é tida em conta num conjunto restrito de áreas, 
à partida mais sensíveis de um ponto de vista concorrencial (aquelas onde existe 
apenas uma NRA de um operador alternativo à MEO com cobertura superior a 50%). 
A não consideração da quota de mercado da MEO neste conjunto de freguesias 
resultaria ainda na inclusão nas áreas C de freguesias onde a quota de mercado da 
MEO é superior a 50%, desvirtuando a homogeneidade das condições concorrenciais 
nestas áreas. 

d)  O facto de se exigir, no critério de segmentação de mercado, que a existência de um 
operador numa determinada área (i.e., freguesia) é garantida apenas se o operador 
tiver uma cobertura dessa freguesia superior a 50%, equivale a dizer que o operador 
está presente e pode representar uma pressão competitiva efetiva se cobrir pelo 
menos metade da freguesia. Se tal não acontecer, e sem prejuízo para considerações 
que se possam efetuar em relação à análise prospetiva e à possibilidade de o operador 
poder estender a sua cobertura, mais de metade dos alojamentos da freguesia não 

                                                           
22 Vide Considerando 7. Entendimento semelhante é explicitado nas linhas de Orientação da Comissão 
Europeia relativas à análise e avaliação de PMS no âmbito do quadro regulamentar comunitário para as redes 
e serviços de comunicações eletrónicas (§44), que refere que 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 
vizinhas. 
23 Documento anexo à referida Recomendação – ver 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=7056.  
24 Vide secção 2.5., página 13. 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=7056
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são endereçados por esse operador, pelo que não se pode assegurar que os 
utilizadores que se encontram nesses alojamentos possam beneficiar da mesma 
pressão competitiva sentida pelos utilizadores de alojamentos que estão cobertos. 
Quanto maior for a cobertura, maior é a pressão competitiva sentida pelo conjunto dos 
alojamentos na freguesia. Deste modo, e ao contrário do SPD anterior (de 2012) em 
que se considerava uma cobertura mínima de 15% tendo em conta a evolução que se 
antevia no investimento em NRA, no caso presente, tendo também em conta a menor 
dimensão da unidade geográfica em questão, julga-se que aquele limiar já não é 
adequado.  

 Alterar o “primeiro critério” para considerar uma freguesia concorrencial25, no sentido 
de reduzir o limiar de cobertura dos dois operadores alternativos de 50% para os 15% 
sugeridos pela MEO, levaria à inclusão (cf. decorre da tabela 2 do SPD) de mais 76 
freguesias nas áreas C nas quais a quota de mercado da MEO é superior a 50% (em 
vez de 36 freguesias onde tal acontece com o critério do SPD) agravando a 
homogeneidade das condições concorrenciais. Além disso, quanto menor for a 
cobertura de NRA (para valores inferiores a 50%), menos correta é a afirmação de que 
existe cobertura, já que essa cobertura abrange um número reduzido de unidades de 
alojamentos da freguesia. De acordo com os dados atualizados ao final de 2015 
relativos à cobertura e acessos de banda larga o critério proposto pela MEO levaria à 
inclusão de mais 82 freguesias nas áreas C nas quais a quota de mercado da MEO é 
superior a 50%.  

 A proposta alternativa da MEO de alterar o “primeiro critério” para considerar uma 
freguesia concorrencial26, no sentido de reduzir o limiar de cobertura de apenas um 
dos dois operadores alternativos de 50% para os 15%27, na prática resultaria na 
inclusão de 25 freguesias adicionais nas áreas C, sendo que nestas 25 freguesias 
adicionais a média das quotas de mercado da MEO é de 60%, o que comprova que 
este critério também não é adequado para a identificação de áreas competitivas. Com 
os dados atualizados do final de 2015, a mesma alteração resultaria também na 
inclusão de 25 freguesias adicionais nas áreas C, nas quais a média das quotas de 
mercado da MEO é de 63%. Daqui resulta que a existência de uma segunda rede com 
apenas 15% de cobertura não tem um efeito relevante em termos de abrangência da 
oferta e de impacto na concorrência. 

e)  A proposta da MEO de se rever periodicamente aspetos específicos da análise, sem 
proceder simultaneamente a uma revisão completa da análise de mercados, não é 
genericamente compatível com o quadro regulamentar em vigor, uma vez que 
configura uma alteração objetiva na definição do mercado relevante. De facto, como a 
MEO defendeu noutra sede, uma revisão de aspetos específicos de uma análise de 
mercado apenas deve ser possível se verificados um conjunto de pressupostos 

                                                           
25 Freguesias onde existem pelo menos dois operadores (não contando com a MEO) com cobertura NRA 
superior a 50 por cento. 
26 Freguesias onde existem pelo menos dois operadores (não contando com a MEO) com cobertura NRA 
superior a 50 por cento. 
27 Mantendo o limiar de cobertura do outro operador alternativo nos 50 por cento. 
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exigentes. E, mesmo no quadro de uma medida provisória e urgente, como foi o caso 
dos circuitos CAM e inter-ilhas Ethernet, a MEO veio invocar a ilegalidade da medida. 

f)  Embora se entenda o propósito da proposta da MEO de estabelecer uma regra de 
irreversibilidade na definição de áreas C e áreas NC, tal não deverá ser garantido à 
partida, uma vez que poderão existir alterações estruturais do mercado (e.g. 
operações de concentração) ou pressupostos, por exemplo, quanto a análises 
prospetivas, que podem não se concretizar, devendo ser possível alterar a definição 
de uma área geográfica de C para NC numa futura análise de mercado, desde que 
justificado face aos critérios aplicáveis. 

 Pode inclusivamente verificar-se uma inversão das condições concorrenciais que 
sugiram a necessidade de regular o acesso à fibra, não podendo a ANACOM garantir 
a não intervenção futura num dado mercado. 

g)  A EdI é uma obrigação importante e constitui um dos motivos pelo qual se considera 
não ser proporcional impor à MEO outras medidas, como o acesso à rede de fibra da 
MEO. As propostas concretas da MEO sobre a matéria que, no seu entender, são uma 
aproximação à EdI serão avaliadas pela ANACOM na secção respetiva. A ANACOM 
efetuou uma análise qualitativa custo-benefício, tendo concluído que, dependendo da 
opção, a implementação da EdI na ORAC e na ORAP tem custos bastante reduzidos 
(e.g., a permissão de instalação, sem necessidade de agendamento, apenas de uma 
notificação ex-ante ou ex-post, não implica custos adicionais para a MEO face à 
situação atual), resultando em benefícios elevados.  

h)  A questão da metodologia de custeio, em particular no tocante à imposição do método 
de cálculo BU LRIC+, será analisada especificamente na secção respetiva, não se 
podendo ignorar, desde já, o disposto na Recomendação da Comissão Europeia sobre 
a coerência das obrigações de não discriminação e dos métodos de cálculo dos custos 
para promover a concorrência e melhorar o contexto do investimento em banda larga28. 

i)  As obrigações a impor no mercado 3b resultam diretamente da definição de mercados 
(de produto e geográfico) como refere a MEO, pelo que se entende que se a definição 
estiver correta, então não existe qualquer questão relativamente às obrigações a impor 
no mercado 3b.  

Em relação à perplexidade da NOS sobre a alegada ausência de medidas neste mercado 
desde a anterior análise de mercados, refira-se, além da revisão à ORAC logo após a 
publicação da anterior análise de mercados, a introdução de uma oferta de referência 
relevante – a ORAP – que está a funcionar, é relevante no contexto da expansão das redes 
dos OPS e que foi apenas recentemente objeto de preocupações por parte da NOS 
relativamente às alterações pretendidas pela MEO em relação aos “drops” de cliente. Por 
outro lado, apenas no contexto de uma análise de mercado é que se poderiam impor 
obrigações adicionais, como a EdI na ORAC e na ORAP, medidas consideradas por todos 

                                                           
28 Ver http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0466&from=EN e daqui em 
diante designada por ‘Recomendação da Comissão sobre não discriminação’.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0466&from=EN
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os OPS como importantes. Em relação à ORALL e à Rede ADSL PT não tem a NOS 
efetuado propostas relevantes de alterações, registando-se ainda o recurso cada vez 
menor por parte da NOS no tocante a estas ofertas, no contexto da oferta de serviços no 
mercado de grande consumo. 

Aliás, em concreto a NOS identifica apenas os alertas que tem vindo a efetuar sobre a 
necessidade de garantir condições de equivalência no acesso às infraestruturas da MEO, 
isto apesar de Portugal ser um dos países pioneiros e mais avançados em relação à 
imposição de obrigações de acesso a condutas e a postes, constituindo uma referência a 
nível europeu nesta matéria, o que também não deixa de ser registado pela própria NOS. 

A ANACOM não deixará de ter em conta, nos timings para a concretização da EdI na ORAC 
e na ORAP, a situação de mercado atual, em particular no contexto competitivo dos 
mercados de banda larga em que existem vários operadores a investir em NRA e em que 
é necessário assegurar que os vários operadores – MEO, por um lado, e OPS por outro 
lado – tenham acesso em condições idênticas àquelas ofertas. Esta matéria é analisada 
especificamente na secção 3.5.2 do presente relatório. 

Registam-se as preocupações da NOS sobre a Fibroglobal, nomeadamente pelo facto de 
apenas a MEO recorrer a esta rede que foi subsidiada com fundos públicos, sendo que 
existem vários operadores a recorrer à oferta da DSTelecom, também subsidiada. 

Sem prejuízo, essas preocupações não parecem passíveis de ser endereçadas da forma 
como a NOS sugere na presente análise de mercado. Com efeito, tal como a Fibroglobal, 
a NOS é atualmente o único operador presente num conjunto alargado de freguesias, sem 
que tal justifique, forçosamente, a necessidade do adequado enquadramento da atividade 
da NOS tanto ao nível da definição dos mercados geográficos como da imposição de 
obrigações, enquadramento este que a NOS defende seja definido para a Fibroglobal.  

No contexto da presente análise, a Fibroglobal e a DSTelecom não poderão deixar de ser 
considerados como outros operadores, tratando-se além do mais de operadores que 
disponibilizam acesso às suas redes (mesmo com as limitações identificadas pela NOS e 
Vodafone quanto ao acesso à rede da Fibroglobal). 

Relembra-se, a este propósito, que as redes rurais da Fibroglobal e da DSTelecom tiveram 
uma génese específica, com um enquadramento particular decorrente de concursos 
públicos e de apoios de Estado, devendo eventuais limitações no acesso ser avaliadas 
também nesse quadro. 

A eventual consideração da MEO e da Fibroglobal como uma mesma empresa, de acordo 
com a noção da lei da concorrência29, ou a identificação de posição dominante conjunta, 

                                                           
29 De acordo com o artigo 3.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (que aprova o novo 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 seu modo de financiamento.  
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são matérias complexas, não dispondo atualmente a ANACOM de dados que possam 
consubstanciar tais alegações. No entanto, dadas as preocupações sobre o tema e o 
reconhecimento prático da ausência de acesso por parte dos OPS, a ANACOM poderá vir 
a analisar futuramente esta matéria, no quadro das suas atribuições. 

Em relação aos comentários da Vodafone, regista-se que este operador defende uma 
solução de coinvestimento, promovida pela ANACOM, entendendo que esse objetivo deve 
ser atingido através da imposição de um acesso regulado à rede de fibra do operador com 
PMS nas áreas verdadeiramente não competitivas. 

Como se detalha no SPD, nas áreas não competitivas – tal como nele definidas – 
praticamente não existem alojamentos cablados com fibra ótica, pelo que, havendo acesso 
não discriminatório – nos termos propostos no SPD – às condutas e aos postes da MEO, 
quer a Vodafone quer a MEO estão relativamente nas mesmas condições em relação à 
decisão sobre investir. Esta foi uma decisão que a MEO já tomou, tendo anunciado o 
investimento em mais 3 milhões de lares e empresas, através da construção de 30.000 km 
de cabo de fibra ótica em 5 anos, a um ritmo de 600 mil casas por ano – com o risco 
inerente – mas que a Vodafone não tomou, pelo menos naquela extensão (tendo 
anunciado o investimento na sua rede de fibra a mais 550 mil casas e empresas, até ao 
final de 2016, fazendo crescer o alcance da sua rede para mais de 2,75 milhões de casas 
e empresas). 

É entendimento da ANACOM que uma decisão de coinvestimento, nestas áreas, que ainda 
não estão sequer cobertas por qualquer rede de fibra ótica, onde existe já uma cobertura 
significativa de redes de cabo e onde as condições de investimento (havendo acesso a 
condutas e postes da MEO em condições de equivalência) são idênticas para a MEO e 
para outro operador (no caso, para a Vodafone), poderá passar por acordos comerciais 
entre as partes e não pela imposição de um acesso regulado à rede de fibra de um 
operador. 

Aliás esta questão da promoção, pela ANACOM, de uma rede única à qual todos os 
operadores teriam acesso, foi solicitada pelos OPS já antes da anterior análise de 
mercados, adotada em 2009 – e, aparentemente, tinha sido fechada com essa análise –, 
tendo-se desde então verificado uma concorrência efetiva entre várias redes de nova 
geração em várias áreas do território nacional. Essa concorrência e investimento têm sido 
concretizados através do acesso às condutas e aos postes da MEO (e de outras entidades 
que tenham este tipo de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas), constituindo um investimento sustentado e de longo prazo. Reconhece-se que 
em algumas áreas existiu coinvestimento, ou acesso recíproco a uma parte da rede dos 
operadores, tendo essas soluções sido negociadas e acordadas livremente entre os 
interessados. 

                                                           

2 - Considera-se como uma única empresa o conjunto de empresas que, embora juridicamente distintas, 
constituem uma unidade económica ou mantêm entre si laços de interdependência (…)”. 

 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”. 
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Para as novas áreas que a MEO pretende cobrir com fibra ótica, este operador publicou30 
uma oferta comercial de acesso à sua rede PON (Passive Optical Network). 

A ANACOM irá analisar em maior detalhe a evolução da quota de mercado, incluindo já os 
dados do ano de 2015, nas áreas C e NC, em secção própria. De qualquer forma, a 
afirmação da Vodafone de que “a quota de mercado da MEO tem vindo sempre a 
aumentar” não é correta. De facto, a simples observação das estatísticas e dos vários 
relatórios trimestrais publicados pela ANACOM permite extrair conclusão distinta. Assim: 

a)  Desde o primeiro trimestre de 2013 a quota de mercado da MEO tem vindo a reduzir-
se consistentemente, em todos os trimestres sem exceção, tendo diminuído, em 
termos globais, em 7,5 pontos percentuais (ou 14,6%) entre o primeiro trimestre de 
2013 e o final de 2015. 

b)  Por oposição, a Vodafone tem aumentado consistentemente a sua quota de mercado 
desde o primeiro trimestre de 2013, em todos os trimestres sem exceção, tendo 
aumentado, em termos globais, em 10,6 pontos percentuais (ou 252,4%) entre o 
primeiro trimestre de 2013 e o final de 2015. 

c)  Uma comparação direta entre a MEO e a Vodafone permite concluir que a Vodafone 
conseguiu captar, entre o primeiro trimestre de 2013 e o final de 2015, um número de 
clientes do serviço de acesso em banda larga 2,8 vezes superior ao que a MEO 
conseguiu angariar. 

Refira-se ainda que, face aos dados utilizados no SPD (relativos ao final de 2014), os novos 
dados do final de 2015, entretanto solicitados, mostram que, enquanto a Vodafone e a NOS 
angariaram cada uma cerca de 50% dos novos acessos de banda larga em local fixo a 
nível nacional (incluindo acessos de banda larga em local fixo suportados em LTE em 
ambos os anos), a MEO praticamente manteve o número de acessos de banda larga que 
tinha no final de 2014 e a APAX reduziu o número de acessos. 

Mais significativa é a evolução verificada nas áreas C do SPD, nas quais o número de 
clientes de banda larga da MEO reduziu-se em cerca de uma dezena de milhar (tendo o 
número de acessos da APAX sido reduzido em número similar) enquanto a Vodafone 
aumentou o número de clientes de banda larga em mais de 100 mil e a NOS em quase 60 
mil31.  

Não se partilha – assim – do entendimento da Vodafone de que a evolução do mercado 
“não constitui fator suficiente para se olhar com otimismo para um mercado que nos últimos 
7 anos tem demonstrado cada vez menos competitividade”. 

                                                           
30 Vide http://ptwholesale.telecom.pt/NR/rdonlyres/5EA963E8-CD23-4AFB-B2F5-
A26A4A89C7D3/1473211/20160311MEOAccessPONPTv1.pdf.  
31 No caso da NOS uma vez que não é possível expurgar os dados de LTE em local fixo da informação utilizada 
no SPD, a comparação é efetuada incluindo também estes acessos no final de 2015. 

http://ptwholesale.telecom.pt/NR/rdonlyres/5EA963E8-CD23-4AFB-B2F5-A26A4A89C7D3/1473211/20160311MEOAccessPONPTv1.pdf
http://ptwholesale.telecom.pt/NR/rdonlyres/5EA963E8-CD23-4AFB-B2F5-A26A4A89C7D3/1473211/20160311MEOAccessPONPTv1.pdf
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Não se comprovando o alegado “retrocesso na situação competitiva” referido pela 
Vodafone, responde-se, de qualquer forma, à Vodafone sobre os fatores nos quais aquele 
operador sustenta que esse retrocesso na situação competitiva assenta: 

a) “A ausência de análises de mercado regulares e atempadas, nos quais se inserem a 
necessária adoção da Recomendação sobre o acesso regulamentado às redes de 
acesso da próxima geração”. 

 Tendo a Vodafone interposto ação administrativa especial no Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa na qual é pedida a condenação da ANACOM à revisão da 
definição dos mercados do produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e 
imposição, manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares nos 
mercados de fornecimento grossista de acesso (físico) à infraestrutura de rede num 
local fixo e de fornecimento grossista de acesso em banda larga, de 14 de janeiro de 
2009, e sem prejuízo para o que foi referido nos comentários genéricos, a posição da 
ANACOM sobre os comentários da Vodafone é, em termos específicos, remetida para 
essa sede. 

 Não obstante, como é sabido e foi já salientado em sede própria, importa recordar que 
três anos após a decisão de 2009 sobre a análise deste mercados, a ANACOM 
submeteu um SPD a consulta pública, em fevereiro de 2012, que no entanto não 
chegou a ser objeto de notificação à Comissão Europeia, uma vez que, após a sua 
publicação, ocorreram várias alterações no mercado nacional e no quadro 
regulamentar europeu que inutilizaram aquele projeto de decisão e determinaram a 
necessidade de avaliar sucessivamente o seu impacto na concorrência, não apenas 
no momento em que ocorreram, mas num horizonte temporal mais alargado.  

 A título de exemplo, identificam-se: 

 -  Alterações na estrutura do mercado nacional de comunicações eletrónicas, (i) com 
o anúncio no final de 2012 e posterior concretização em 2013 da operação de 
concentração Kento*Unitel*Sonaecom/ZON*Optimus, (ii) com a operação de 
concentração também aprovada em 2013 que consistiu na aquisição pela Altice 
(que controlava a Cabovisão) do controlo exclusivo da Winreason (que detinha a 
Onitelecom), (iii) com a aquisição, pela Altice, do controlo dos ativos portugueses 
da PT Portugal, SGPS, S.A, notificado à Comissão Europeia em janeiro de 2015, 
mas em que a indefinição sobre este processo já vinha desde 2014, (iv) com a 
aquisição da Cabovisão e da Oni pela APAX em setembro de 2015. 

 - Alterações no quadro regulamentar europeu, com a publicação (i) a 11 de 
setembro de 2013, da Recomendação da Comissão Europeia sobre a coerência 
das obrigações de não discriminação e dos métodos de cálculo dos custos para 
promover a concorrência e melhorar o contexto do investimento em banda larga e 
(ii) a 9 de outubro de 2014, da Recomendação da Comissão Europeia sobre os 
mercados relevantes de produtos e serviços no sector das comunicações 
eletrónicas suscetíveis de regulamentação ex-ante. 
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 - Alterações na dinâmica concorrencial, com a celebração, em julho de 2014, de um 
acordo de partilha de infraestrutura (Redes PON) entre a MEO e a Vodafone cujos 
concretos termos, nomeadamente quanto ao âmbito preciso dos alojamentos a 
partilhar, só foram conhecidos a 30 de outubro desse mesmo ano. 

 Estas alterações no mercado nacional e no quadro regulamentar europeu pela sua 
importância e por afetarem os principais operadores a atuar no mercado, não podiam 
ser ignoradas e tornariam obsoleta e inadequada qualquer análise de mercado que 
tivesse sido publicada antes e que as não tivessem ainda em conta. 

 Não obstante o tempo decorrido desde a anterior análise de mercado, a ANACOM 
entende que no essencial o quadro regulatório atualmente em vigor não está 
desfasado da realidade, necessitando antes de alguns ajustes, conforme explicado no 
SPD. 

 Não é assim evidente para a ANACOM – antes pelo contrário – que a ausência de 
uma análise de mercado, por motivos identificados no SPD, tenha “resultado em 
prejuízo para o interesse público (porquanto grande parte dos consumidores se viu 
privada de ofertas e preços mais competitivos em todo o mercado) e, em concreto, 
para a Vodafone, resultantes de não poder desenvolver a sua atividade num mercado 
verdadeiramente competitivo, como se impunha que a ANACOM assegurasse”. 

 De facto, no contexto do que defende a Vodafone – no fundo, o acesso à rede de fibra 
ótica da MEO – verifica-se que, de acordo com os dados utilizados no SPD, a Vodafone 
tem um número de alojamentos cablados com fibra muito similar ao da MEO, não 
sendo evidente o alegado prejuízo para o interesse público da não imposição de uma 
obrigação de acesso à rede de fibra ótica da MEO. 

b) “A ausência de revisão regular das ofertas grossistas reguladas”. 

 Apesar de não se ter efetuado, de facto, uma revisão transversal das ofertas grossistas 
reguladas no âmbito dos presentes mercados (ORAC, ORAP, ORALL e Rede ADSL 
PT), é de referir que nas ofertas onde existe maior procura, nomeadamente na ORAC 
e na ORAP, o não acolhimento até ao momento das propostas efetuadas pelos 
operadores não tem impedido uma instalação célere dos cabos dos operadores – 
incluindo da Vodafone – tendo sido concretizados os planos dos operadores quanto 
ao número de alojamentos a cablar e continuando estes operadores a anunciar 
investimentos relevantes viabilizados pelo acesso regulado que tem sido garantido a 
estas ofertas.  

 Sem prejuízo, no presente SPD incluem-se alterações importantes a estas ofertas, 
como a EdI, obrigação que não se poderia impor fora de uma análise do mercado. 

  Verifica-se ainda que a Vodafone dedica a sua atenção essencialmente à (ausência 
de) obrigação de acesso à rede de fibra ótica da MEO e não à manutenção das ofertas 
de acesso à rede de cobre da MEO (ORALL e Rede ADSL PT). Aliás, relacionada com 
estas duas últimas ofertas, a Vodafone refere que a “tecnologia cobre já é e será no 
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futuro ainda mais limitada para a prestação de serviços banda larga fixa ou de ofertas 
em pacote e, por este motivo, o acesso a este tipo de tecnologia em zonas em que 
existam redes de nova geração jamais contribuirá para uma melhoria das condições 
de concorrência”. Neste contexto, não se compreende a relevância que a Vodafone 
parece ainda querer dar a esta matéria. 

c) “A ausência de resposta eficaz às queixas apresentadas pelos Operadores à 
ANACOM relativamente a incumprimentos das Ofertas de Referência pelo operador 
com PMS”. 

 A Vodafone afirma existir uma ausência de resposta eficaz às queixas dos operadores 
relativamente a incumprimentos das ofertas de referência pela MEO, tendo para o 
efeito apresentado um único exemplo, que não teria tido um seguimento satisfatório 
por parte da ANACOM. Não é, porém, verdadeiro que o pedido de acesso ao processo 
apresentado em 24 de fevereiro de 2016 não tenha sido respondido – foi-o em 9 de 
março de 2016. Quanto ao processo de contraordenação instaurado na sequência da 
queixa referida pela empresa, foi objeto de decisão proferida em 27 de junho de 2016.  

d) “A ausência de supervisão da ANACOM quanto ao bom funcionamento das redes 
rurais (supostamente “abertas” e construídas com recurso a financiamento público)”. 

 Não se tem conhecimento formal de queixas fundamentadas quanto a esta matéria 
por parte da Vodafone, cabendo referir que a ANACOM atua sempre no quadro das 
competências que lhe estão atribuídas.  

 De qualquer forma, a questão das redes rurais e da suposta ausência de condições 
contratuais adequadas será analisada em secção própria. 

e) “A inércia da ANACOM na resolução de questões relacionadas com conflitos de 
jurisdição no acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas”. 

 A ANACOM informou já a Vodafone32 que, apesar dos múltiplos esforços no sentido 
de encontrar soluções que permitam ultrapassar as dificuldades que os conflitos sobre 
a propriedade ou o direito de gerir infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas vem gerando no acesso às mesmas: 

 -  a adoção de medidas provisórias com o alcance pretendido pela Vodafone 
ultrapassa a esfera de intervenção desta Autoridade e  

 - a emissão de uma recomendação nos termos do que subsidariamente foi pedido 
não permitirá ultrapassar de forma efetiva as dificuldades evidenciadas nas 
comunicações da Vodafone. 

                                                           
32 Através de ofício de 6 de maio de 2016 a Vodafone foi notificada para se pronunciar sobre o sentido destas 
decisões, ao abrigo do artigo 101.º do CPA. 
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 Em particular, quanto ao primeiro ponto, conforme decorre do Código do Procedimento 
Administrativo, a adoção de medidas provisórias apenas pode ser ordenada pelo órgão 
competente para a decisão final. E, como é do conhecimento da Vodafone, a lei não 
confere à ANACOM competências que a habilitem a determinar às entidades que 
detêm infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que 
adotem as diligências necessárias à resolução de diferendos sobre a propriedade ou 
o direito de gestão de infraestruturas, ou que deixem de fazer uso dos mecanismos 
previstos na lei para autotutela dos seus direitos. 

 De acordo com o que prevê o quadro legal em vigor, os conflitos relativos à titularidade 
das infraestruturas só podem ser resolvidos ou pelas partes conflituantes entre si ou 
mediante recurso aos mecanismos judiciais ou extrajudiciais adequados para a 
resolução deste tipo de diferendos, não estando a ANACOM habilitada com os poderes 
necessários para dirimir litígios desta natureza, ou para determinar às entidades 
detentoras das infraestruturas que se abstenham de fazer uso das prerrogativas que 
lhe são conferidas para defesa do seu direito de propriedade. 

 Também se clarificou à Vodafone que o Sistema de Informação Centralizado (SIC), 
ainda que possa contribuir para identificar infraestruturas cuja propriedade ou direito 
de gestão seja objeto de conflito, não permite, só por si, ultrapassar as situações de 
impasse decorrentes daqueles diferendos. Consequentemente, as medidas 
provisórias requeridas pela Vodafone não são, também, passíveis de ser enquadradas 
no procedimento de implementação ou de normal gestão do SIC. 

 Por esses motivos, e porque na sua atuação a ANACOM está sujeita ao princípio da 
legalidade, como previsto no artigo 3.º do Código do Procedimento Administrativo e ao 
princípio da especialidade, nos termos expressos no artigo 6.º dos Estatutos 
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, a ANACOM não pode proferir 
qualquer decisão com o alcance requerido pela Vodafone. 

 Em relação ao segundo ponto, muito embora os Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 39/2015, de 16 de março, habilitem esta Autoridade a formular recomendações, 
não se afigura que uma recomendação possa ter a abrangência do pedido formulado, 
sendo ainda muito improvável que uma intervenção nestes termos fosse passível de 
produzir os efeitos visados, tendo em conta a importância das infraestruturas e a falta 
de poderes da ANACOM para impor uma solução. Assim, entende também a 
ANACOM que não se justifica emitir uma recomendação com o alcance preconizado 
pela Vodafone.  

f) “A ausência de resposta da ANACOM na revisão das condições de acesso a 
infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas”. 

 Existe um pedido da Vodafone sobre a revisão das condições de acesso a 
infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas de um 
operador (a saber, da IP Telecom), cuja análise e decisão será avaliada 
oportunamente, tendo a ANACOM efetuado um conjunto de diligências que levou o 
operador em causa a apresentar uma oferta de referência, revista, à Vodafone, sobre 
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a qual esta não se pronunciou junto desta Autoridade. Sem prejuízo, a IP Telecom 
publicou já uma oferta revista na sequência de pedidos de informação que foram 
efetuados pela ANACOM sobre a matéria. 

Apesar das críticas da Vodafone à atuação do regulador, a verdade é que, em termos de 
comparações entre o desempenho da Vodafone nos vários países europeus onde atua, 
Portugal é um dos países onde os indicadores da Vodafone na rede fixa têm sido mais 
positivos, como atestam, por exemplo, os seguintes dados da própria Vodafone (Grupo)33: 

 

 

Destes quadros conclui-se que, não obstante ter partido do zero em Portugal, i.e., não ter 
adquirido qualquer operador – ao contrário do que aconteceu na Alemanha ou em Espanha 
onde a Vodafone adquiriu (pelo menos) operadores de cabo, respetivamente a Kabel 
Deutschland em 2013 e a ONO em 2014, identificados pela Vodafone como os maiores 
operadores de cabo naqueles países – a Vodafone tem uma cobertura de RNG em Portugal 
de cerca de 36%34, valor muito superior à cobertura que tem em Itália e no Reino Unido, 
similar à cobertura na Alemanha e um pouco inferior à que tem em Espanha. Reforça-se o 
facto de a ONO, adquirida pela Vodafone em Espanha, deter 7 milhões de casas cabladas 
e de a rede da Kabel Deutschland cobrir, em junho de 2013, cerca de 15,3 milhões de 

                                                           
33 Fontes: 
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/financial_results_feeds/tradingupdate_31december
2015/q3-15-16-presentation.pdf, 

http://www.vodafone.com/content/annualreport/annualreport15/assets/pdf/full_annual_report_2015.pdf e 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/financial_results_feeds/tradingupdate_31december
2015/q3-15-16-trading-update.pdf. 
34 Em final de 2015. 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/financial_results_feeds/tradingupdate_31december2015/q3-15-16-presentation.pdf
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/financial_results_feeds/tradingupdate_31december2015/q3-15-16-presentation.pdf
http://www.vodafone.com/content/annualreport/annualreport15/assets/pdf/full_annual_report_2015.pdf
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/financial_results_feeds/tradingupdate_31december2015/q3-15-16-trading-update.pdf
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/financial_results_feeds/tradingupdate_31december2015/q3-15-16-trading-update.pdf
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casas35, enquanto em Portugal a cobertura da Vodafone foi sobretudo36 conseguida com 
recurso a ofertas reguladas, nomeadamente à ORAC e à ORAP.  

A Vodafone aliás destaca, no seu relatório e contas de 2015, a instalação de fibra em 
Portugal: “We now reach 28 million homes with our owned cable and fibre infrastructure as 
a result of acquisitions and fibre builds in Italy, Spain and Portugal”. 

Verifica-se ainda que a quota de mercado da Vodafone no mercado de acesso em banda 
larga fixo é mais elevada em Portugal comparativamente com os principais países 
europeus onde atua, conforme se mostra nos dados seguintes: 

 
 3 Vodafone estimates for the quarter ended 31 March 2015 

Ou seja, no 1.º trimestre de 2015 a quota de mercado da Vodafone era de 12,3% em 
Portugal (tendo aumentado desde então para 14,8%37), observando-se um melhor 
desempenho apenas na Alemanha, assinalando-se neste caso o facto de ter adquirido 
naquele país um operador de cabo, como referido, já com vários milhões de clientes. 

Também em termos de adições líquidas de clientes de banda larga, a situação em Portugal 
é consideravelmente positiva quando comparada com os restantes países europeus onde 
a Vodafone atua (30 mil em Portugal, face a 38 mil em Itália, 79 mil em Espanha e 105 mil 
na Alemanha, países com uma dimensão várias vezes superior à de Portugal). 

                                                           
35 Cf. 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/media/group_press_releases/kd/Kabel-Presentation.pdf.  
36 Não obstante ter existido cerca de 650 mil alojamentos cobertos que foram objeto de acordos celebrados 
com outros operadores. 
37 No final de 2015. 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/media/group_press_releases/kd/Kabel-Presentation.pdf
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Certamente que as obrigações impostas – nomeadamente o acesso a postes e a condutas 
– têm contribuído para a situação descrita em que a Vodafone apresenta resultados relativa 
e francamente positivos em Portugal comparativamente com o de outros países europeus. 

Tal também é reconhecido pelo Grupo Vodafone que refere que a opção estratégica pelo 
investimento em Portugal foi suportada em “Appropriate duct sharing / access conditions”, 
referindo também que as opções noutros países são avaliadas tendo em conta uma 
abordagem flexível mercado-a-mercado. 

Em relação aos critérios utilizados pela ANACOM para a definição das áreas C e NC, e à 
argumentação da Vodafone de que o segundo critério utilizado pela ANACOM38 não 
respeita “a Recomendação da Comissão Europeia sobre a análise de mercados de 
comunicações eletrónicas relevantes nem as linhas de orientação, uma vez que uma quota 
de mercado superior a 40% apresenta, ainda assim, preocupações ao nível da 
concorrência”, e sem prejuízo para uma análise mais aprofundada em secção própria deste 
relatório, refira-se que em média, nestas áreas respeitantes ao “segundo critério”, a quota 
de mercado da MEO é inferior à das áreas onde existem dois operadores. Acresce que na 
maior parte das freguesias (mais precisamente 73%) que cumprem este “segundo critério” 
a quota de mercado da MEO é de facto inferior a 40%, sendo num número muito limitado 
superior a 45% (mas inferior a 50%). Estes dados são obtidos da informação que serviu de 
base para o SPD – final de 2014. Com os dados atualizados de fim de 2015, e sem 
considerar os acessos LTE em local fixo na definição de mercado e incluindo a DSTelecom 
no critério de segmentação geográfica, das 178 freguesias que cumprem este “segundo 
critério”, em 104 a quota de mercado da MEO é inferior a 40%. Mas mais relevante é o 

                                                           
38 Isto é, área com a presença de uma infraestrutura alternativa à do operador incumbente, desde que essa 
infraestrutura tenha uma cobertura superior a 50% e a quota da MEO seja inferior a 50%. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 39 / 201 

 

facto de apenas num número extremamente reduzido (cerca de uma dezena) destas 178 
freguesias a MEO ter uma cobertura de NRA superior a 50%. 

A ANACOM reconhece que os “custos de cobrir zonas não competitivas serão 
significativamente mais elevados que os verificados nas zonas onde a Vodafone está 
presente, dada a baixa densidade populacional daquelas”. Tal é também verdade no caso 
da MEO, para os 3 milhões de casas adicionais que pretende cobrir. Verifica-se ainda que 
em várias destas zonas existe cobertura de cabo e, atualmente, não existe cobertura de 
fibra, pelo que quer a MEO quer a Vodafone têm capacidade e recursos para iniciar tal 
investimento, havendo acesso a condutas e a postes da MEO com condições, nesta 
análise de mercado, que se pretendem mais exigentes para a MEO. É verdade que a MEO 
é, em várias áreas, o único operador presente, embora com rede de cobre (ADSL) e o risco 
para a MEO poderá, deste modo, ser inferior ao risco do investimento por parte da 
Vodafone, que ainda não dispõe de uma base de clientes nestas áreas. Contudo, embora 
não tenha uma base de clientes fixos, tem certamente clientes de banda larga móvel a 
quem poderá efetuar cross-selling de serviços de banda larga fixa. De qualquer modo, a 
imposição de obrigações de acesso a fibra a um operador que ainda não instalou sequer 
fibra nas áreas em causa é, pelas razões constantes do SPD, desproporcional e constituiria 
uma medida preventiva que iria desincentivar o investimento, a oferta de novos serviços e, 
em última análise, a concorrência no mercado. A promoção do investimento eficiente, a 
inovação em infraestruturas novas e melhoradas e a promoção da concorrência no 
mercado são objetivos primordiais de regulação. 

Ainda a este propósito, apesar de o custo (por alojamento coberto) de cobrir os alojamentos 
onde a Vodafone já está presente ser inferior ao custo por alojamento coberto em áreas 
mais remotas, é também de salientar que nas primeiras áreas existe uma maior 
concorrência e a taxa de penetração do serviço de acesso em banda larga fixa é superior 
(cerca de 65% nas áreas C e de 30% nas áreas NC)39, pelo que o custo de angariação de 
clientes (em áreas onde já existe elevada penetração e onde a angariação de clientes é 
obtida essencialmente através de churn e não de aquisição de utilizadores que não 
dispõem ainda do serviço) poderá ser à partida mais elevado. 

Decisões que possam desincentivar o investimento em redes, prejudicando o acesso dos 
cidadãos e das empresas a, pelo menos, um serviço de comunicações eletrónicas 
avançado, é que podem contribuir para uma “baixa taxa de penetração da banda larga fixa 
em Portugal”. 

Neste quadro, esta Autoridade não concorda com a argumentação da Vodafone de que “a 
ANACOM não poderá, com seriedade, manter os mesmos “remédios” regulatórios na 
expetativa de um resultado diferente”: pelo contrário, no entendimento da ANACOM, os 
remédios regulatórios atuais – e cuja exigência se pretende promover nos termos 
constantes do SPD, nomeadamente com a imposição de EdI no acesso a condutas e a 
postes e com a oferta de fibra escura quando não houver espaço em condutas ou postes 
– permitiram uma redução sustentada da quota de mercado da MEO neste mercado, como 
se descreveu atrás e uma cobertura elevada de RNG, quer por parte da MEO quer por 

                                                           
39 Acessos de banda larga por alojamento. 
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parte da Vodafone, bem como a continuada expansão da RNG da NOS, já com uma 
cobertura significativa. 

Não se compreende assim também a leitura da Vodafone de que existe uma “redução do 
núcleo de obrigações regulamentares a serem impostas ao operador com PMS”. Antes 
pelo contrário: face à situação atual, aumenta-se a exigência relativamente às obrigações 
impostas, não se verificando a supressão de qualquer obrigação já imposta (a não ser em 
algumas áreas adicionais do mercado 3b, o que é natural dada quer a expansão da rede 
dos operadores alternativos à MEO, quer a redução sustentada das quotas de mercado da 
MEO deste o 1.º trimestre de 2013 e pelo menos até ao 4.º trimestre de 2015), impondo-
se inclusivamente obrigações bastante exigentes e com impacto no mercado – reconhecida 
pelos vários OPS – como sejam a EdI na ORAC e na ORAP.  

Sendo certo que Portugal é um dos países europeus onde não foi imposta qualquer 
obrigação de acesso, ativo ou passivo, a uma rede de nova geração do operador com PMS, 
também é certo que Portugal é dos países europeus onde o acesso a condutas foi imposto 
(e foi-o há muito tempo) e onde também este acesso tem sido utilizado de forma extensiva 
por parte dos operadores alternativos e o preço de ocupação é dos mais baixos. Com 
efeito, Portugal é um dos países europeus onde os operadores alternativos mais investiram 
em cobertura de redes NGA (em outra tecnologias que não redes de cabo), só sendo 
ultrapassado por Malta (se bem que neste país tenham sido utilizadas tecnologias como o 
WiMAX, sendo a fibra ótica residual) e pela Suécia. Simultaneamente, Portugal é dos 
países europeus com maior cobertura de cabo, só sendo ultrapassado por Malta, pela 
Holanda e pela Bélgica. Por outro lado, o posicionamento de Portugal no que se refere ao 
número de casas cobertas pelo operador histórico é, ainda que superior a um número 
significativo de países, relativamente reduzido por comparação com outros, sendo 
ultrapassado pela Alemanha, Eslovénia, Letónia, Chipre, Irlanda, Lituânia, Espanha, 
Finlândia, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Suíça e Luxemburgo – vide figura seguinte 
apresentada na resposta da própria Vodafone. 

 

Se alguma conclusão se pode retirar destes dados é que há que promover o investimento 
em RNG por parte de todos os operadores, incluindo o operador histórico, sendo que os 
instrumentos regulatórios impostos até à data ao operador com PMS têm sido suficientes 
para incentivar o investimento por parte dos operadores alternativos. 
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Isto apesar de Portugal ser já um dos países com maior cobertura de RNG a nível europeu, 
como se comprova na figura seguinte: 

 

O efeito da sobreposição de redes, argumentado pela Vodafone, existe de facto. Mas 
existe, não só em Portugal, como nos restantes países da União Europeia. Não pode assim 
a Vodafone concluir que o “efeito de sobreposição de redes induz em erro quanto à atual 
cobertura de redes no País, estando Portugal longe dos países pioneiros na cobertura real 
do País em FTTH”. Os dados da Comissão Europeia, nos quais o quadro atrás apresentado 
se baseia, endereçam com efeito essa questão40.  

Acresce que dos países com maior cobertura de RNG do que a existente em Portugal, 
Malta tem uma área 300 vezes inferior à nacional, tendo uma densidade populacional 
quase 12 vezes superior (posicionando-se nos 10 países com densidade populacional mais 
elevada do mundo), sendo assim em termos relativos os custos associados ao 
investimento na cobertura de RNG por casa passada à partida muito inferiores em Malta. 
Também o Luxemburgo tem uma área 35 vezes inferior à área do território nacional e a 
Bélgica e a Holanda densidades populacionais 3 a 4 vezes superiores à de Portugal. De 
qualquer forma, a par da densidade populacional, para avaliar comparativamente os custos 
do investimento em rede, dever-se-ia ter também em conta uma medida de urbanização, 

                                                           
40 O Relatório “Broadband Coverage in Europe 2014, Mapping progress towards the coverage objectives of the 
Digital Agenda”, que é a base da Comissão Europeia para os dados de cobertura, refere que “Due to the fact 
that multiple operators may deploy their networks in the same or similar areas, particularly in urban and more 
densely populated locations, it is necessary to take into account the possibility of overlapping coverage when 
determining the technology combinations. 

The methodology used in this report mirrors the approach developed in 2013. For the 2013 study IHS & VVA, 
in agreement with DG Connect, decided to apply similar methodology to the one used by Point Topic, the 
previous contractor, in the 2010-2012 period and use regional approach to measuring overlapping and 
complementary coverage. […] When integrating data on individual technologies, special attention was paid to 
areas for which coverage of the same technology was provided by multiple operators, in order to rule out 
possible overlap”.  
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como é apresentado, por exemplo, nas estatísticas da OCDE41 (por exemplo, num dado 
país a densidade populacional poderá ser relativamente baixa, mas a população estar 
concentrada num número reduzido de centros urbanos, pelo que a cobertura dessa 
população poderá ser conseguida com custos relativamente baixos42). 

 

Os dados apresentados pela Vodafone sobre a quota de mercado dos operadores 
alternativos na União Europeia não são os mais recentes. De facto, os dados apresentados 
pela Vodafone referem-se a janeiro de 2015. Com base em dados mais recentes 
disponibilizados pela Comissão Europeia43, de junho de 2015, verifica-se que o 
posicionamento relativo de Portugal melhorou neste indicador, tendo ultrapassado dois 
países, num curto período de tempo (6 meses), deixando de figurar no conjunto dos “dez 
países em que o Operador com PMS (incumbente) tem maior quota de mercado na banda 
larga fixa, por comparação com os operadores alternativos em conjunto” (vide Figura 
seguinte). 

                                                           
41 Fonte: http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm.  
42 É o que acontece, por exemplo, na Islândia que apresenta uma densidade populacional muito baixa (de 3,1 
habitantes por km2) sendo cerca de 40 vezes inferior à nacional, o que poderia indiciar que a cobertura NGA 
na Islândia seria relativamente baixa. No entanto, na Islândia, 50% da população está concentrada em 1,4% 
do território nacional, o que faz com que o custo da cobertura de pelo menos estes 50% da população seja 
relativamente reduzido e, de facto, a cobertura de NGA na Islândia é superior à dos países da União Europeia 
(atingindo cerca de 90%). 
43 Fonte: http://digital-agenda-data.eu/charts/.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

IS UK SE FI ES PT CH GR DK FR LU NL IE DE BE AT CZ IT HU PL SK

Percentagem de território onde se encontra 50% da população

http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm
http://digital-agenda-data.eu/charts/


  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 43 / 201 

 

 

Verifica-se, de facto, que existe em Portugal uma clara convergência da quota de mercado 
dos operadores alternativos à MEO para a média das quotas de mercado dos operadores 
alternativos na União Europeia, como se mostra no quadro seguinte44.  

 

Num curto espaço de tempo, entre junho de 2014 e junho de 2015, Portugal melhorou 
quatro posições no conjunto de países em que o operador com PMS (incumbente ou 
histórico) tem maior quota de mercado na banda larga fixa, por comparação com os 
operadores alternativos em conjunto. 

                                                           
44 Fonte: ANACOM com base em dados da Agenda Digital da Comissão Europeia. 
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Acresce que, de acordo com a Comissão Europeia, Portugal encontra-se na 14.ª posição, 
num total de 28 Estados-Membros, no que se refere ao índice de economia e sociedade 
digital (DESI)45, tendo estado acima da média da União Europeia e tendo aumentado duas 
posições face ao ano anterior (além de ter sido, neste período, o segundo país com melhor 
desempenho neste índice). Na dimensão relativa à conetividade, o posicionamento é ainda 
mais elevado (12.ª posição). Os maiores desafios de Portugal são a melhoria das 
competências digitais dos cidadãos (20.ª posição na dimensão relativa ao capital humano) 
e o aumento da penetração de banda larga (número de assinantes), a qual continua a ser 
baixa (22.ª posição na banda larga fixa – mas tendo subido 5 posições face ao ano passado 
– e 26.ª posição na banda larga móvel), não obstante a elevada cobertura – vide gráficos 
seguintes. 

 

 

                                                           
45 Vide https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal
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A fraca adesão da banda larga em Portugal não radica na falta de investimento ou de 
disponibilidade de redes de banda larga. De facto, em termos comparativos, e apesar da 
evolução positiva verificada entre 2007 e 2015, Portugal continua a apresentar uma 
percentagem de indivíduos que utiliza Internet relativamente baixa (62%) quando 
comparada com a média da UE-28 (86%). Atente-se, contudo, que Portugal reduziu o fosso 
face à média da UE, uma vez que em 2007, o desvio face à média era de 41 pontos 
percentuais (ocupando a última posição) e, em 2015, passou para 24 pontos percentuais, 
o que representa um esforço de convergência. 

Além disso, segundo os dados da Agenda Digital, 30% da população portuguesa nunca 
usou a Internet (sendo a média da UE de 18%), o que significa que perto de um terço da 
população nunca participou na economia digital. 

De acordo com o inquérito feito à população pela Marktest, as principais razões avançadas 
pelos inquiridos em Portugal para não possuírem Internet em casa são “não ser 
necessário”, embora venha a decrescer o seu peso face às restantes razões, “não querer 
/ não ter interesse”, “não saber utilizar” e “ser muito cara / dificuldades económicas”.  

Razões para os portugueses não possuírem Internet em casa 

 

Fonte: Barómetro Telecomunicações – Marktest 

A falta de competências digitais da população portuguesa é por outro lado relevante neste 
contexto já que, segundo os dados da Agenda Digital, perto de metade da população 
portuguesa não tem competências digitais básicas, o que está provavelmente 
correlacionado com um baixo nível de qualificações gerais da população (em 2013, 59% 
da população tinha o ensino secundário ou menos qualificações e 21% da população ativa 
tinha completado somente até o primeiro ciclo do ensino básico). Da população ativa 
empregada apenas 1,7% das pessoas são especialistas em TIC, o terceiro valor mais baixo 
da UE. 
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Para ofertas de débito até 100 Mbps o preço em Portugal está de algum modo em linha 
com o preço em outros países da União Europeia, como se mostra na tabela seguinte, pelo 
que a razão “ser muito cara / dificuldades económicas” invocada para não possuir Internet 
em casa parece estar relacionada com a situação económica do país nos últimos anos. De 
facto, é a consideração das paridades de poder de compra que resulta em preços em 
Portugal superiores à média da UE. 

Comparação dos preços das ofertas em pacote 3P [Internet + televisão + STF] sem IVA e sem PPC 

 

Fonte: Comissão Europeia, Broadband Internet Access Cost (BIAC) 2015. 

Nota: Dados referentes a fevereiro de 2015. 

Não é clara qual a conclusão que a Vodafone pretende retirar dos dados apresentados 
sobre a evolução da adoção de ofertas suportadas em tecnologias mais avançadas, 
incluindo de ofertas multiple play. De facto, é inquestionável, e por todos reconhecido, que 
o número de acessos em banda larga suportados em fibra ótica e em cabo tem aumentado 
comparativamente com o número de acessos em banda larga suportados em ADSL, bem 
como tem aumentado a adesão a ofertas multiple play. No entanto, não se vê a relação de 
causalidade entre este facto e o argumento da Vodafone de que a “manutenção do 
presente status quo [em termos de abordagem regulatória] jamais constituirá a medida 
adequada para introduzir efetiva concorrência nestes mercados”. A par dos dois factos 
suprarreferidos sobre a evolução da adoção das ofertas de banda larga, a Vodafone 
apresenta dois outros argumentos para defender a alteração da abordagem regulatória 
(nomeadamente com a imposição do acesso à fibra ótica): 

a) A evolução da quota de mercado da MEO, já rebatida atrás, e que afinal a Vodafone 
reconhece que tem decrescido nos 2 últimos anos, reiterando-se que a quota de 
mercado da MEO no mercado de banda larga tem vindo a reduzir-se 
consistentemente, em todos os trimestres sem exceção, desde o primeiro trimestre de 
2013 até pelo menos ao 4.º trimestre de 2015 (últimos dados disponíveis à data de 
elaboração do presente relatório). 

b)  As “operações de consolidação, que conduziram a um duopólio”, sendo a quota 
conjunta da MEO e da NOS neste mercado de cerca de 80,4%, em que cada um tem 
uma quota de mercado individual superior a 35% e o terceiro operador – a Vodafone 
– tem apenas 14,8%, seguido da APAX com 4,4%. 

 Sem IVA e sem PPC Com IVA e com PPC 

12 Mbps - 30 Mbps (incl.)   

  Preço Portugal 31,69€ 50,00€ 

  Média UE28 30,50€ 40,90€ 

  Desvio de Portugal face à média 3,9% 22,1% 

30 Mbps - 100Mbps (incl.)   

  Preço Portugal 31,69€ 50,00€ 

  Média UE28 33,01€ 44,00€ 

  Desvio de Portugal face à média -4,0% 13,6% 
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Sobre este último aspecto, refira-se que esta situação de consolidação do mercado em 
torno de um número reduzido de operadores não é uma situação distinta daquela que se 
verifica noutros países europeus no mesmo mercado (de banda larga), ou mesmo da 
situação que se verifica em Portugal no mercado móvel, sem que tal tenha justificado a 
imposição de obrigações de acesso à rede móvel ao nível da análise de mercados. De 
facto: 

a) Em países como a Bélgica, a Croácia, a Estónia, o Luxemburgo, a Espanha e França, 
o mercado de banda larga em local fixo está também concentrado em dois ou três 
operadores46. 

b) No mercado móvel em Portugal (e tal ocorre também na maioria dos países europeus) 
a quota de mercado conjunta dos dois principais operadores (a MEO e a Vodafone) é 
próxima de 80% (mais precisamente, 76,8%) e a do terceiro operador é de 21,7% 
(detendo os restantes operadores 1,5%)47. 

Independentemente das preocupações da ANACOM com a consolidação do mercado 
nacional, esta é uma matéria que está a ser analisada a nível europeu, nomeadamente no 
BEREC, e que será acompanhada pela ANACOM. De facto, no SPD já se reconhece 
também essa situação ao referir que “A análise que aqui se desenvolve está relacionada 
apenas com a identificação de áreas relativamente homogéneas do ponto de vista das 
condições concorrenciais para efeitos de definição de mercados e avaliação de PMS, no 
quadro da situação de dominância individual, sem prejuízo de se reconhecer a existência 
de diversas situações (i.e. freguesias) de elevada concentração – avaliada através do 
índice de Herfindahl-Hirschman HHI – da ordem dos 4.000 – 5.000 pontos”48. 

Refira-se ainda que, apesar do nível de concentração do mercado de banda larga em 
Portugal, de acordo com a própria Comissão Europeia49, Portugal é dos países com HHI 
mais reduzido, encontrando-se abaixo de 19 Estados-Membros, estando ao nível de países 
como a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca ou a Estónia. 

                                                           
46 Vide http://point-topic.com/free-analysis, com dados do final de 2013. 
47 Quotas de mercado das estações móveis/equipamentos de utilizador ativos, no final de 2015.  

Fonte http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379813#.VxeyXU-s-70.  
48 Cf. §2.161. 
49 Vide http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries.  

http://point-topic.com/free-analysis
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379813#.VxeyXU-s-70
http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries
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Sobre a posição da Vodafone em relação à oferta comercial de acesso à rede de fibra da 
MEO, e sem prejuízo para uma análise mais aprofundada em secção própria, refira-se que 
[IIC] . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                                                                                      [FIC]. 

As considerações específicas da Vodafone quanto à (não) imposição do acesso à fibra e 
à oferta comercial de acesso à fibra da MEO são analisadas em secção própria do presente 
relatório. 

Não é de todo correta a apreciação da Vodafone de que é apanágio dos procedimentos 
das consultas públicas neste sector a manutenção, em sede de decisão final, do sentido 
proposto de decisão, independentemente dos contributos e observações dos interessados. 
De facto e apenas para referir o sucedido no âmbito dos mercados de acesso em banda 
larga e de acesso de alta qualidade (circuitos alugados): 

a)  No SPD de 6 de fevereiro de 201250 sobre os presentes mercados (na altura com outra 
designação51), a ANACOM, tendo em conta os contributos dos interessados, resolveu 
aguardar por desenvolvimentos relevantes no mercado, optando deliberadamente por 

                                                           
50 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344921.  
51 Mercados grossistas de acesso à infraestrutura de rede num local fixo e de acesso em banda larga, 
nomeadamente mercados 4 e 5 da Recomendação 2007/879/CE da Comissão Europeia, de 17 de dezembro 
de 2007, sobre os mercados relevantes. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344921
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adiar a decisão final, constituindo o SPD sobre o qual a Vodafone se pronunciou uma 
análise diferente a vários níveis face àquele SPD. Identificam-se, como exemplos mais 
relevantes, (i) a unidade geográfica de análise, tendo-se passado de uma análise por 
concelho ou por área de central para uma análise mais fina, por freguesia, (ii) a opção 
quanto à obrigação de acesso à fibra, prevista no anterior SPD e não previsto no atual 
e (iii) a obrigação de EdI na ORAC e na ORAP, agora prevista e na altura não 
equacionada.  

b) No SPD sobre a análise do mercado grossista de acesso de elevada qualidade, de 19 
de dezembro de 201452, novamente face aos contributos dos interessados, a ANACOM 
identificou a necessidade de efetuar um novo SPD, o que fez em março de 2016, com 
alterações importantes face ao SPD inicial, tendo entretanto aprovado uma medida 
urgente no sentido de uma redução significativa do preço dos circuitos Ethernet CAM 
e inter-ilhas.  

Neste sentido, a ANACOM não deixará de ponderar os contributos recebidos e de 
responder a todos, o que não significará necessariamente a aceitação dos mesmos. 

Em conclusão, a ANACOM irá atualizar o SPD com os dados mais recentes entretanto 
solicitados aos operadores. 

3. Apreciação na especialidade 

3.1. Definição do mercado retalhista de acesso em banda larga 

Na sequência da análise apresentada no SPD da ANACOM relativo à definição dos 
mercados do produto e mercados geográficos, avaliações de PMS e imposição, 
manutenção, alteração ou supressão de obrigações regulamentares, relativamente ao 
mercado retalhista de acesso em banda larga, definiram-se os seguintes mercados 
relevantes: 

- O mercado retalhista de grande consumo de acesso em banda larga, 
independentemente da tecnologia fixa de suporte, nas áreas C – doravante designado 
por mercado retalhista de acesso em banda larga nas áreas C. 

- O mercado retalhista de grande consumo de acesso em banda larga, 
independentemente da tecnologia fixa de suporte, nas áreas NC – doravante designado 
por mercado retalhista de acesso em banda larga nas áreas NC. 

3.1.1. Definição do mercado do produto 

Considera a AdC que a metodologia adotada pela ANACOM na definição dos mercados 
retalhistas (bem como dos mercados grossistas) de acesso em banda larga é 

                                                           
52 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=380710.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=380710
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genericamente adequada ao fim último que a mesma prossegue: a avaliação da 
necessidade de imposição de obrigações ex-ante a operadores com PMS. 

Sem prejuízo, a AdC apresenta comentários a pontos específicos da análise efetuada pela 
ANACOM. 

No que respeita ao mercado do produto, atendendo sobretudo aos dados relativos ao 
padrão de consumo de serviços de acesso em banda larga (e.g., débitos dos acessos, 
fatores valorizados pelos consumidores na escolha do serviço/operador contratado) que 
acompanham a análise da ANACOM, a AdC não são opõe à definição de um mercado do 
produto que integre os serviços de banda larga suportados em redes de fibra ótica, redes 
de cabo e redes de cobre. 

Segundo a AdC a intensidade concorrencial entre os serviços suportados nas diferentes 
infraestruturas será mais intensa no caso dos clientes que privilegiam o critério preço. Sem 
prejuízo, para a AdC a análise apresentada no SPD ilustra também uma maior proximidade 
concorrencial entre os serviços suportados em redes de cabo e os suportados em redes 
de fibra ótica, nomeadamente no contexto dos clientes que valorizam mais o débito do 
acesso, já que neste caso a pressão concorrencial dos serviços suportados em acessos 
de cobre face a serviços suportados em redes de cabo e de fibra ótica é menor. Realça a 
AdC que, conforme consta no SPD, em geral, apenas quando os acessos de cabo e fibra 
ótica não estão disponíveis, ou quando o consumidor pretende adquirir uma oferta de preço 
mínimo, é que os serviços suportados em cobre são adquiridos. 

Sem prejuízo de a ANACOM ter considerado, face aos elementos recolhidos e à análise 
desenvolvida, que não se justificava endereçar essa assimetria na pressão concorrencial 
em sede de definição do mercado do produto, entende a AdC que a maior proximidade 
concorrencial entre os serviços suportados em redes de cabo e os suportados em redes 
de fibra pode ser levada em consideração na avaliação da situação concorrencial dos 
mercados e da necessidade de imposição de obrigações ex-ante (nos mercados 
grossistas). 

A APAX está genericamente de acordo com a análise efetuada pela ANACOM a respeito 
das relações de substituibilidade de ofertas suportadas nas diferentes redes. Todavia, para 
a APAX, não existirá uma substituibilidade perfeita entre as referidas ofertas devido, 
essencialmente, à circunstância de as ofertas em pacote suportadas em fibra e em cabo 
serem aquelas que apresentam funcionalidades mais avançadas a nível dos conteúdos, 
bem como conteúdos de maior qualidade (HD e também já com anúncios de conteúdos 4K 
nas ofertas mais recentes), sendo este fator relevante para os consumidores. Assim, na 
opinião da APAX, os conteúdos/funcionalidades incluídos nos pacotes tendem a diferenciar 
as ofertas a nível da infraestrutura de suporte, o que significa que não é indiferente, para o 
operador alternativo, ter acesso a uma rede de cobre ou a uma rede GPON ou de cabo 
DOCSIS 3.0. 

Também a respeito das conclusões da ANACOM sobre o facto de as condições de procura 
e oferta no mercado de grande consumo e por parte das grandes empresas serem distintas, 
sobre as quais a APAX se revê genericamente, salientando a importância das obrigações 
de acesso físico às infraestruturas (lacetes, fibra de acesso, condutas e postes) – inputs 
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grossistas que tipicamente fazem parte do mercado 3a –, para fornecer as ofertas de 
retalho empresariais. 

A APAX também concorda genericamente com as conclusões sobre a não inclusão da 
banda larga fixa e móvel no mesmo mercado e com as conclusões de que o mercado de 
produto retalhista a considerar 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). 

Em relação à definição do mercado do produto (para o mercado retalhista e grossista), a 
MEO comenta, em especial, dois aspectos do exercício seguido pela ANACOM: (i) a 
conclusão pela inexistência de uma quebra de substituibilidade entre os produtos de banda 
larga básica e os produtos de banda larga de alto débito e (ii) a não inclusão no mercado 
do produto dos acessos LTE em local fixo.  

Quanto à substituibilidade entre os produtos de banda larga básica e os produtos de banda 
larga de alto débito a MEO continua a discordar do entendimento de que é possível 
estabelecer uma relação de substituibilidade entre uma solução tecnológica suportada no 
cobre, e uma de nova geração, a fibra ou o cabo DOCSIS 3.x, uma vez que considera que 
não é realista pensar que atual ou prospectivamente os clientes com acesso em fibra 
migrarão para acessos em cobre na mesma medida em que o inverso sucede. Refere a 
MEO que tal significa que os produtos em causa exibem, quanto muito, substituibilidade 
assimétrica, o que depõe no sentido de segmentação do produto entre alto débito e banda 
larga básica. 

Segundo a MEO, para concluir que todas as ofertas de acesso, desde o acesso em cobre 
(que suporta o fornecimento da banda larga mais básica) até ao acesso em cabo ou fibra 
(que permite velocidades de 100 e 200 Mbps), fazem parte do mesmo mercado do produto, 
seria necessário demonstrar que estes acessos são substituíveis entre si, senão 
diretamente, pelo menos em cadeia, exercício que, na opinião da MEO, a ANACOM não 
desenvolve adequadamente.  

A MEO conclui assim que existe uma divisão do mercado do produto – entre banda larga 
fixa com velocidades acima e abaixo dos 24 Mbps – que já hoje se faz sentir e que se 
acentuará no futuro próximo, à medida que as ofertas de alto débito se desenvolverem, 
discordando assim da posição da ANACOM de que, na data atual, não existem evidências 
que sugiram que tais desenvolvimentos venham a ocorrer durante o período de vigência 
da presente medida. 

Quanto à não inclusão no mercado do produto dos acessos LTE em local fixo, a MEO 
entende que nem o estudo mencionado pela ANACOM no SPD53 nem o próprio SPD 
consideram adequadamente os serviços de banda larga sobre LTE em local fixo. Considera 
a MEO que a posição assumida pela ANACOM na análise é bastante inesperada, alegando 
que é a própria ANACOM que tem vindo a incluir os acessos à internet sobre LTE em local 

                                                           
53 “Estudo sobre a substituibilidade entre banda larga fixa e banda larga móvel”, realizado pelo IMR – Instituto 
de Marketing Research, de outubro de 2015. 
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fixo nos indicadores periódicos relativos ao Serviço de Acesso Internet, classificando-os 
como “Acessos LTE em local fixo” e contabilizando-os como “Acessos de Banda Larga 
(acesso fixo)”. Sobre este assunto, a MEO relembra que no SPD de 201254 a ANACOM 
tinha referido, a propósito da substituibilidade entre banda larga fixa e banda larga móvel, 
“que se poderia 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 fixa)”. 

Destaca a MEO que, a situação alterou-se substancialmente nos últimos anos, e que os 
acessos LTE em local fixo já representam, segundo as estatísticas do serviço de acesso à 
Internet do 4.º trimestre de 2015, cerca de 6,5% do total de acessos, tendo crescido 7,7% 
face ao trimestre anterior e uns expressivos 51% em relação ao período homólogo do ano 
anterior, ascendendo já a mais de 200 mil acessos. 

Adicionalmente, a MEO remete para a exposição de motivos que acompanha a 
Recomendação da Comissão sobre mercados relevantes onde a Comissão Europeia 
chama a atenção para a eventual necessidade de se reavaliar a substituibilidade (entre a 
banda larga fixa e banda larga móvel) com a introdução e a expansão do LTE. 

Na opinião da MEO, estão reunidos os pressupostos para que a análise aos atuais 
mercados 3a e 3b aborde, de forma fundamentada, se os serviços de acesso à Internet 
prestados sobre LTE em local fixo fazem ou não parte do mercado retalhista de acesso em 
banda larga em local fixo, antecipando que a conclusão de tal análise não poderá ser outra 
que não a de que se tratam, efetivamente, de serviços de banda larga fixa, ainda que 
prestados sobre uma infraestrutura de rede móvel, pelo que, em seu entender, devem ser 
englobados no mesmo mercado retalhista de acesso em banda larga. 

No entender da MEO, as características técnicas, o posicionamento comercial e o tipo de 
procura dirigida aos serviços de acesso à Internet sobre LTE em local fixo (prestados neste 
momento pela NOS e pela Vodafone) são claramente típicas dos serviços de banda larga 
fixa, e não dos de banda larga móvel. 

A MEO considera assim que o SPD deverá ser revisto no que se refere à definição do 
mercado de produto retalhista de forma a incorporar neste mercado os serviços de acesso 
à Internet prestados sobre LTE em local fixo, e que esta conclusão não pode deixar de ter 
reflexos ao nível dos mercados grossistas conexos. 

A MEO considera que o espaço competitivo das soluções de banda larga fixa sobre LTE 
corresponde, sobretudo, aos das áreas sem presença de NRA fixas e, nas áreas com 
presença de NRA fixas, às zonas com gaps de cobertura. Ou seja, na opinião da MEO, 
serão as áreas onde só existe a rede de cobre, especialmente nos casos em que a 
viabilidade ADSL só é possível para velocidades relativamente mais baixas, em que as 
soluções de banda larga fixa sobre LTE se poderão afirmar. Segundo a MEO, esta pressão 
competitiva das soluções em LTE sobre a rede de cobre é já hoje efetiva e real. 

                                                           
54 Na página 139. 
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Sobre este ponto, acrescenta a MEO que numa análise prospetiva, é forçoso concluir-se 
que esta tendência irá intensificar-se à medida que os serviços sobre LTE forem 
aumentando a sua abrangência, ganhando qualidade e alargando o diferencial face ao 
cobre que ficará, assim, cada vez mais submetido a maiores constrangimentos do ponto 
de vista competitivo. 

Para além da necessidade de respeitar os princípios inerentes à definição dos mercados 
relevantes e o princípio da neutralidade tecnológica, complementarmente, e à luz da regra 
que estabelece que as análises de mercado devem ser prospetivas, a MEO considera que 
as ofertas de banda larga fixa prestadas sobre LTE deverão ser devidamente tidas em 
conta para efeitos da delimitação dos mercados geográficos, com consequências no 
contexto da avaliação de PMS e da definição das obrigações regulamentares a impor. 

A NOS concorda genericamente com a análise desenvolvida e com as conclusões 
extraídas pelo regulador no âmbito da definição de mercado de produto de acesso em 
banda larga. Em particular, para a NOS: 

a) Os serviços suportados em cobre, cabo e fibra fazem parte do mesmo mercado de 
produto, verificando-se uma cadeia de substituibilidade ao longo das diferentes 
velocidades de débito oferecidas. 

Conforme ilustrado na Tabela 1 da consulta, a NOS considera que não existem 
diferenças significativas de preço entre as ofertas disponibilizadas sobre as 
diferentes tecnologias e com velocidades semelhantes. A significativa sensibilidade 
ao preço manifestada no Eurobarómetro da Comissão Europeia referida no 
parágrafo 2.31 da consulta indicia também, segundo a NOS, que eventuais 
variações significativas nos preços de determinada tecnologia poderão, com forte 
probabilidade, levar à substituição por outra tecnologia. 

Por outro lado, a NOS entende também que não existem diferenças disruptivas no 
que respeita aos tipos de serviços disponibilizados nos respetivos pacotes, para as 
diferentes tecnologias e diferentes velocidades de débito, que justifiquem uma 
separação dos mercados em termos de tecnologia de acesso. 

b) O serviço de acesso em banda larga de elevada qualidade apresenta 
características diferenciadoras dos serviços de acesso em banda larga de grande 
de consumo, as quais, no seu entender, são adequadamente identificadas no 
parágrafo 2.56. da consulta, o que justifica a definição de dois mercados distintos. 

c) Os serviços de banda larga móvel não são substitutos dos serviços de banda larga 
fixa. Com efeito, a NOS argumenta que os serviços de banda larga móvel são 
complementares dos serviços fixos e essa complementaridade reflete-se nos 
padrões de venda, aquisição e utilização dos dois tipos de serviços. 

A este respeito, a NOS saúda a publicação recente pela ANACOM do estudo sobre 
a substituibilidade entre a banda larga móvel e a banda larga fixa. 
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Trata-se, segundo a NOS, de um estudo de fundo que desenvolve detalhadamente 
os motivos que justificam que as duas tecnologias não são substitutas na perspetiva 
do cliente final. 

Do lado da oferta, a NOS considera que esta caracterização da procura é 
amplamente refletida na forte aposta na inclusão de serviços de internet móvel 
como add-ons de pacotes de serviços suportados em serviços de internet fixa. 

As conclusões plasmadas no parágrafo 2.81 refletem, no entender da NOS, a 
realidade dos dois serviços e resumem de forma cabal os motivos para considerar 
que não existe substituibilidade entre as tecnologias e, consequentemente, para 
excluir os acessos suportados em tecnologia móvel do mercado de produto de 
banda larga: 

- A ausência de possibilidade de mobilidade no acesso à Internet nas ofertas 
fixas. 

- As diferenças significativas de preços para débitos equivalentes entre ofertas 
fixas e móveis. 

- A existência de limites de consumo muito mais apertados nas tecnologias 
móveis decorrentes de limitações de capacidade intrínsecas às redes móveis, 
que se traduzem em perfis de utilização muito distintos entre tecnologias. 

- A existência de limitações na rede móvel que impedem a existência de 
garantias de qualidade de serviço bem como o fornecimento de serviços 
específicos, como é exemplo o serviço de televisão. Neste último caso, o 
entendimento da NOS é o de que a capacidade das redes fixas em suportar 
serviços de distribuição de televisão por subscrição é um fator claramente 
diferenciador e com sério impacto a nível da dinâmica concorrencial do 
mercado de banda larga fixa, o que não deve ser descurado nesta análise. 

A Vodafone concorda com a análise proposta pela ANACOM neste ponto, no sentido de 
esta englobar a totalidade de tecnologias que servem o mesmo mercado, ou seja, acesso 
em banda larga por cobre, fibra ou cabo. 

A Vodafone concorda igualmente pela atual ausência de substituibilidade entre as 
tecnologias fixa e móvel e, consequentemente, a exclusão da tecnologia móvel do âmbito 
da presente análise de mercado. 

A Vodafone efetua ainda uma súmula do que considera serem os principais aspectos 
caracterizadores do mercado, com as suas mais-valias e ineficiências, bem como a sua 
perspetiva sobre a evolução e atual situação concorrencial, a qual, na maior parte dos 
aspectos, retoma os argumentos apresentados nos comentários genéricos. 
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As principais conclusões da pronúncia da Vodafone com possível relevância para a 
definição do mercado de produto (retalhista) de acesso em banda larga são as seguintes: 

a) Tal como a ANACOM já veio também a concluir, o grande impulsionador de 
crescimento de mercado retalhista de banda larga são as ofertas em pacote e, em 
especial, de ofertas com o serviço de TVS. 

b) Uma vez que há pouca procura de ofertas individualizadas verifica-se uma 
substituibilidade assimétrica entre ofertas em pacote e acesso em BLF, sendo que 
os “pacotes” têm progressivamente substituído as ofertas individualizadas, o que 
resulta, no entender da Vodafone, numa dificuldade de os operadores competirem 
com ofertas individualizadas ou, por exemplo, com ofertas que não incluam o 
serviço de TVS. A Vodafone considera este ponto de extrema relevância para a 
aferição das condições competitivas nacionais, concordando com a ANACOM no 
sentido de não serem homogéneas em todo o território nacional. 

c) Na perspetiva de capacidade concorrencial, não poderá deixar de se fazer notar 
que, pelo menos presentemente, a tecnologia móvel é insuficiente, tanto para a 
prestação de um serviço de TVS competitivo, quanto para a oferta de serviços em 
pacote. 

d) Atualmente, para a Vodafone, o acesso a tecnologias móveis (mesmo para a 
prestação de serviços em local fixo, recorrendo a tecnologias como UMTS ou LTE) 
não é suficiente para assegurar a disponibilização de ofertas apelativas e 
competitivas no mercado da banda larga fixa e, em particular, no mercado das 
ofertas de serviços em pacote, dada a incapacidade das redes móveis endereçarem 
eficientemente as exigências de qualidade em tempo real que o serviço de televisão 
por subscrição requer55. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a proposta da AdC de que a maior proximidade concorrencial entre os 
serviços suportados em redes de cabo e os suportados em redes de fibra, face àqueles 
suportados em cobre, pode ser levada em consideração na avaliação da situação 
concorrencial dos mercados e da necessidade de imposição de obrigações ex-ante (nos 
mercados grossistas). No entanto, no atual contexto e para efeitos da presente análise de 
mercados, entende que os acessos em cobre pertencem ao mesmo mercado dos acessos 
em cabo e em fibra, pelos motivos expostos no SPD. 

Sobre o comentário da APAX de que não existirá uma substituibilidade perfeita entre as 
ofertas suportadas nas diferentes redes, é de registar que em momento algum a ANACOM 

                                                           
55 Concordando assim a Vodafone com as considerações tecidas pela ANACOM no ponto 2.13 do SPD: “No 
final de 2014, mais de 87 por cento do parque de acessos de banda larga tinha associado o serviço de TV por 
subscrição, o que atesta a importância deste serviço para os utilizadores finais. Deste modo, as infraestruturas 
que não suportam o serviço de TV por subscrição ou que apresentam condicionantes na sua oferta e utilização 
(tais como as redes móveis) poderão estar limitadas em termos de substituibilidade”. 
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afirmou o contrário. Aliás, no SPD a ANACOM assume a existência de diferenças nos 
vários tipos de ofertas. Não obstante não se alcançar exatamente o que a APAX pretende 
com este comentário (nomeadamente se concorda com a conclusão da ANACOM quanto 
à substituibilidade ou não), assinala-se que para já, e conforme referido no SPD, não 
existem, do lado da procura, quebras significativas na cadeia de substituibilidade quando 
se comparam os atuais serviços de banda larga suportados em cobre com os suportados 
em cabo e em fibra que conduzam à definição de mercados distintos. 

A MEO questiona claramente a substituibilidade entre produtos de banda larga básica e 
produtos de banda larga de alto débito, sugerindo que existe uma divisão do mercado do 
produto entre banda larga fixa com débitos abaixo e acima dos 24 Mbps. 

Conforme referido no SPD, a ANACOM entende que existe uma substituibilidade em 
cadeia ao longo das várias ofertas de banda larga disponíveis (em cabo, cobre ou fibra), 
entendendo-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, sendo aliás os preços iguais para pacotes com 
características (velocidade/canais) iguais. 

Obviamente que se reconhece que a fibra ótica e o cabo coaxial apresentam características 
de transmissão distintas das do cobre. No entanto, por si só essas características não 
significam que as várias infraestruturas estejam em mercados distintos. Numa futura 
análise de mercado, caso os débitos contratados se afastem consideravelmente e a 
procura incida principalmente nas ofertas de fibra ótica e cabo coaxial, então as conclusões 
sobre a definição do mercado de produto poderão ser distintas. 

Acresce que o facto de existir substituibilidade assimétrica – como defende a MEO – não 
significa, como a ANACOM tem sustentado noutras análises, que exista “segmentação do 
produto entre alto débito e banda larga básica”. Para se chegar a essa conclusão há que 
identificar em primeiro lugar o produto focal. 

Sem prejuízo para o referido, efetuou-se ainda um outro exercício para avaliar a questão 
da substituibilidade, ou não, entre produtos de banda larga básica e produtos de banda 
larga de alto débito: 

a)  Identificaram-se os concelhos onde a MEO tem, em todas as freguesias, cobertura 
superior a 80% dos alojamentos56, e com base nos dados desagregados por concelho 
no final de 2015 concluiu-se que quase 95% dos clientes residenciais de banda larga 
fixa da MEO estão (já) suportados em fibra (sendo assim residual o número de clientes 
de banda larga suportados em cobre). 

b) Identificaram-se, com base nos dados atualizados do final de 2015, as freguesias onde 
a rede de cabo tem cobertura praticamente total (superior a 95%) e onde a MEO não 

                                                           
56 Isto é, cobertura praticamente total em fibra ótica do concelho. Os concelhos em causa foram [IIC]              . 
                                   [FIC]. 
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tem praticamente cobertura de fibra (inferior a 5%), que ascendem a 81 e conclui-se 
que a percentagem de acessos de banda larga da MEO (na sua grande maioria 
suportados em cobre, por definição) é ainda relevante (mais precisamente, 39%) por 
comparação com a percentagem de acessos do operador de cabo com maior número 
de acessos em cada uma dessas freguesias (e que cobre praticamente toda a 
freguesia). Tal significa que, mesmo na presença de uma rede que permite acessos 
de mais alto débito – a rede de cabo – há uma percentagem elevada de utilizadores 
que mantêm a sua ligação suportada em ADSL.  

Tal situação poderá significar que: 

a)  Existe uma pressão por parte da própria MEO em migrar clientes da rede de cobre 
para a rede de fibra, eventualmente mantendo o preço e/ou melhorando as 
características da oferta. Ou seja, trata-se de uma migração induzida pelo próprio 
operador e não procurada pelo utilizador, tal como se verificava na oferta ADSL em 
que existiram, gratuitamente, aumentos de débito nas ofertas de retalho, sem que tal 
tenha sido solicitado pelos utilizadores finais. 

b)  Uma percentagem elevada de utilizadores finais mantém ainda o seu produto de banda 
larga básica, mesmo perante alternativas tecnologicamente mais avançadas, de banda 
larga de alto débito. 

Tais dados não permitem, atualmente, concluir que existe “segmentação do produto entre 
alto débito e banda larga básica”, não se pondo de parte uma conclusão distinta numa 
futura análise de mercado. 

Regista-se ainda que os restantes operadores não questionaram a definição do mercado 
do produto apresentada no SPD e que a grande maioria dos reguladores europeus não 
apresentou ainda uma segmentação de mercado como a proposta pela MEO. 

Sobre o entendimento da MEO relativo à inclusão no mercado do produto dos acessos LTE 
em local fixo, alegando que é a própria ANACOM que tem vindo a incluir os acessos à 
Internet sobre LTE em local fixo nos indicadores periódicos relativos ao Serviço de Acesso 
Internet (classificando-os como “Acessos LTE em local fixo” e contabilizando-os como 
“Acessos de Banda Larga [acesso fixo]”), refira-se que a definição do mercado do produto 
no contexto específico de um processo de análise de mercados não tem necessariamente 
de coincidir com a classificação adotada na recolha de dados estatísticos. Dito de outro 
modo, não valeria a pena discutir questões tais como a substituibilidade, ou não, entre 
produtos de banda larga básica e produtos de banda larga de alto débito, uma vez que 
todos estes estão incluídos nas estatísticas relativas aos “Acessos de Banda Larga [acesso 
fixo]”. 

Quanto aos dados utilizados no âmbito da análise (relativos a 2014), a ANACOM 
reconhece que o pedido de informação efetuado em 2015 através do qual se solicitou aos 
operadores informação sobre o número de acessos em banda larga discriminado por 
código postal não foi suficientemente claro sobre a inclusão ou não dos acessos 
suportados em LTE em local fixo, tendo a NOS incluído tais acessos e a Vodafone não 
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(motivo pelo qual no pedido de informação atualizada efetuado aos operadores no âmbito 
da diligência complementar de 19 de abril de 2016 – a qual será tida em conta na decisão 
final – se tenha clarificado o que deveria ser incluído na informação a remeter, tendo-se 
solicitado que os operadores autonomizassem, quando aplicável, os acessos LTE em local 
fixo). Deste modo, os dados utilizados no SPD relativos a 2014 incluíam já (numa grande 
parte – mais de 80% dos acessos de banda larga suportados em LTE em local fixo 
fornecidos no mercado) este tipo de acessos, apesar de se entender no SPD que estes 
acessos não faziam parte do mercado57. 

No contexto da avaliação sobre a inclusão, ou não, dos acessos LTE em local fixo na 
definição do mercado, regista-se que a Vodafone (e também a NOS) argumenta que o 
acesso a tecnologias móveis (mesmo para a prestação de serviços em local fixo, 
recorrendo a tecnologias como UMTS ou LTE) não é suficiente para assegurar a 
disponibilização de ofertas apelativas e competitivas no mercado da banda larga fixa e, em 
particular, no mercado das ofertas de serviços em pacote, que são o driver das ofertas de 
banda larga (no final de 2015, mais de 68% das famílias tinha pacotes de serviço que 
incluíam Internet de banda larga), dada a incapacidade das redes móveis endereçarem 
eficientemente as exigências de qualidade em tempo real que o serviço de televisão por 
subscrição requer. 

Dada a introdução recente deste tipo de ofertas (em meados de 2013), a ANACOM entende 
que não é possível efetuar, atualmente, uma análise de substituibilidade rigorosa, 
nomeadamente tendo em conta as preferências dos consumidores e eventuais limitações 
deste tipo de ofertas, designadamente no tocante ao suporte do serviço de televisão por 
subscrição.  

No entanto, e reconhecendo o crescimento significativo deste tipo de ofertas 
(representando cerca de 6,5 por cento do total de acessos retalhistas à Internet em banda 
larga [fixa]), a ANACOM irá acompanhar a evolução da procura e da oferta deste tipo de 
produto e numa próxima análise de mercado irá desenvolver uma análise de 
substituibilidade entre estas ofertas e as ofertas de banda larga suportadas noutras 
tecnologias (nomeadamente em ADSL), tendo em conta as características das mesmas e 
respetivos preços. 

Sem conceder, refira-se que ainda que se considerassem os acessos de banda larga 
suportados em LTE em local fixo na definição de mercado, os mesmos não deveriam ser 
tidos em conta no critério relativo à cobertura de NRA, mas apenas nas quotas de mercado, 
uma vez que, como se viu, a concorrência no mercado de banda larga é conseguida 
sobretudo com as redes de fibra e cabo. Doutro modo, o critério deveria ser totalmente 
reavaliado, por forma a traduzir a situação concorrencial no mercado. 

De qualquer forma, e como mero raciocínio hipotético, caso se incluísse este tipo de 
acessos na definição do mercado de produto, o efeito das freguesias adicionais que 
passariam para áreas C representaria apenas 2% dos acessos de banda larga da MEO, 

                                                           
57 Vide nota de rodapé n.º 131 do SPD: “E incluem ainda uma centena de milhar de acessos suportados em 
LTE (tecnologia que não está incluída na definição do mercado), os quais não se conseguiram expurgar, mas 
cuja inclusão não altera as conclusões da análise”. 
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pelo que o impacto da inclusão ou não destes acessos LTE na definição de mercado não 
é significativo. 

Assim, a ANACOM mantém o disposto no SPD quanto à definição do mercado do 
produto.  

3.1.2. Definição do mercado geográfico  

No que diz respeito ao mercado geográfico, nomeadamente os mercados definidos com 
dimensão infranacional, considera a AdC que as diferenças existentes na estrutura das 
redes de fibra e de cabo relativamente às redes de cobre, o desenvolvimento de redes 
próprias pelos operadores alternativos e a perda de relevância das ofertas de banda larga 
suportadas em cobre justificam a definição da unidade geográfica por referência à 
freguesia, em lugar da área de central. 

Compreendendo que o propósito último das análises de mercado realizadas é a avaliação 
da necessidade de imposição de obrigações ex-ante a operadores com PMS, entende a 
AdC que as condições de concorrência poderiam ser melhor caracterizadas tendo em 
conta as condições estruturais dos mercados e a interação concorrencial entre todos os 
operadores, e não apenas por referência a um operador específico, contanto que tal não 
comprometa a finalidade última da análise. Segundo a AdC, tal permitiria que áreas 
geográficas com uma estrutura concorrencial idêntica fossem classificadas de forma 
semelhante. 

Acrescenta a AdC que considera que seria adequado desenvolver uma ponderação 
adicional sobre a adequação do critério pelo qual uma área com apenas um operador 
alternativo à MEO com cobertura NRA superior a 50% e onde a quota de mercado da MEO 
no mercado retalhista de acesso em banda larga é inferior a 50% seja identificado como 
concorrencial.  

Na opinião da AdC, o critério em questão, ainda que assegure que a quota de mercado da 
MEO no mercado retalhista é inferior a 50%, pode não garantir de forma adequada a 
existência de uma estrutura de mercado suficientemente concorrencial em algumas áreas 
geográficas. Sugere a AdC que poderá ser útil avaliar, nomeadamente, a capacidade de 
diferenciação de ofertas em situações em que o operador alternativo utilize uma rede 
partilhada, em lugar de rede própria. 

Quanto à definição do mercado geográfico, a APAX tem as maiores reservas relativamente 
à análise desenvolvida pela ANACOM, considerando não traduzir a realidade do mercado. 

Segundo a APAX, com base nos critérios evidenciados no SPD tudo indica que não existem 
razões suficientemente fortes para identificar mercados geográficos sub-nacionais (nem 
tão pouco para impor uma regulação segmentada, como também se admite na 
Recomendação), dado que, na opinião da APAX, o funcionamento do mercado parece ser 
homogéneo em todo o território nacional. Defende a APAX que a mera observação do 
mercado permite constatar que os operadores não diferenciam os preços em função da 
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zona geográfica onde disponibilizam as suas ofertas, o que, em seu entender, constitui 
uma forte sugestão de que as pressões competitivas que sentem não são distintas nas 
zonas C e nas zonas NC. Neste sentido, para a APAX, a análise do mercado à luz dos 
critérios que envolvem os preços aponta claramente no sentido de existir uma 
homogeneidade de condições de concorrência em todo o território nacional ao nível do 
preço. 

Na opinião da APAX, significa isto que ainda que em determinadas zonas geográficas 
possa existir uma maior quantidade de NGA tal circunstância não exerce uma pressão 
competitiva relevante sobre a oferta ao ponto de levar os operadores a baixar preços nestas 
zonas. Acresce, segundo a APAX, que 89% do território encontra-se coberto por NGA, 
parte das quais em zonas rurais em rede aberta, o que impõe a conclusão de que, de um 
modo geral, os operadores têm a possibilidade de disponibilizar ofertas com caraterísticas 
razoavelmente semelhantes em todo o território nacional. 

Para a APAX, também o comportamento da procura aponta no mesmo sentido, já que, 
segundo os dados do próprio SPD, as atuais preferências dos consumidores vão para 
ofertas que podem ser suportadas mesmo em redes de cobre (até 24Mbps), o que 
determina a conclusão de que a existência de várias redes NGA em determinadas zonas 
geográficas (as zonas ditas C) não tem verdadeiro relevo no funcionamento do mercado, 
dado que mesmo nessas zonas as ofertas suportadas em cobre pressionam o preço das 
ofertas suportadas em NGA. 

Entende assim a APAX que as razões que concorrem para que a ANACOM conclua pela 
existência de um único mercado de produto são igualmente válidas para concluir que o 
mercado é homogéneo em todo o território nacional, desvalorizando necessariamente a 
circunstância de em determinadas zonas existir maior alternativa infraestrutural. No seu 
entender, o funcionamento do mercado tem vindo a demonstrar que mesmo em zonas 
onde existe maior diversidade de infraestruturas de nova geração, a oferta não se altera 
seriamente e, sobretudo, a procura não tem um comportamento distinto daquele que 
apresenta noutras zonas, onde supostamente se regista menor escolha ao nível das 
infraestruturas. 

No tocante à definição do mercado geográfico, os comentários da MEO centram-se em 
quatro aspectos: (i) a definição da unidade geográfica relevante; (ii) os critérios de 
segmentação geográfica entre áreas C e áreas NC; (iii) a necessidade de introduzir 
ajustamentos ao modelo, em especial por força da consideração dos acessos LTE; e (iv) a 
definição de mecanismos de atualização do modelo de segmentação geográfica. 

Quanto à definição da unidade geográfica relevante, a MEO regista positivamente a 
decisão da ANACOM de redefinir, face à Deliberação de 2009 e ao SPD de 2012, a unidade 
geográfica de base à análise do mercado geográfico retalhista de acesso em banda larga, 
e concorda com a posição apresentada pela ANACOM no SPD de que a definição de uma 
unidade geográfica associada a uma área administrativa e desinteressada em relação à 
estrutura de rede de um operador é a via mais adequada para captar devidamente as 
dinâmicas do mercado atual, assente em acessos de fibra e de cabo cujo modelo de 
desenvolvimento não corresponde necessariamente à arquitetura de uma rede de cobre. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 61 / 201 

 

Considera ainda a MEO que, à luz dos critérios defendidos pelo BEREC58, a circunscrição 
administrativa da freguesia surge efetivamente como a opção correta, nomeadamente face 
a unidades geográficas com maior dimensão, como a área de central local ou mesmo o 
concelho. Ou seja, a MEO concorda com a posição manifestada no SPD a este propósito, 
considerando que a mesma está alinhada com os critérios regulatórios definidos para a 
escolha da unidade geográfica relevante. 

Já sobre os critérios de segmentação geográfica entre áreas C e áreas NC, a MEO 
considera que a definição dos mercados relevantes geográficos se confunde com a 
avaliação de PMS. Na sua opinião, a ANACOM procede a uma análise circular, 
suportando-se nas quotas de mercado – que são o indicador principal de PMS – em duas 
fases da análise regulamentar que deveriam ser distintas, parecendo, por isso, haver uma 
duplicação da análise de PMS. 

A MEO reconhece que, na concretização dos critérios de segmentação geográfica, a 
ANACOM adota a presença de operadores alternativos e que este critério que acaba por 
ser o critério principal para a segmentação geográfica, concedendo que o critério da quota 
de mercado da MEO funciona como uma condição adicional, complementar, para reforçar 
o critério da presença de infraestruturas quando não existe segurança quanto à aptidão 
deste para assegurar as condições de concorrência consideradas desejáveis. 

No entanto, a MEO apresenta propostas de alteração que incidem não só sobre os critérios 
de segmentação propriamente ditos, mas também sobre a forma da sua concretização 
(nomeadamente quanto aos tipos de novas redes de acesso a contabilizar). 

Neste sentido, a MEO considera que a avaliação das condições de homogeneidade de 
concorrência entre áreas geográficas distintas deverá seguir a lógica do teste dos três 
critérios, desvalorizando o critério das quotas de mercado, o qual deve, na sua opinião, 
relevar apenas em sede de análise de PMS. 

Para refletir as condições do teste dos três critérios, a MEO considera que relevam os 
seguintes fatores: 

a) A presença de operadores com infraestruturas alternativas, o que significa que as 
barreiras fortes à entrada já foram transpostas, nomeadamente os elevados custos 
fixos/afundados a suportar. 

b) A existência de outras ofertas grossistas de acesso, com destaque para as RNG 
rurais – mesmo que a sua utilização não esteja ainda otimizada, constituem, na 
opinião da MEO, enquanto ofertas em regime de rede aberta, um fator de remoção 
das barreiras à entrada. 

                                                           
58 Cfr. BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies) - BoR 
(14) 73. 
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c) A implantação de infraestruturas alternativas permitindo oferecer serviços 
substituíveis ao nível retalhista, onde assume relevo especial o LTE, sobre o qual 
são prestados serviços de banda larga fixa. 

A MEO considera, assim, que a segmentação geográfica do mercado retalhista de acesso 
em banda larga deveria tomar como critério para a identificação de áreas C as freguesias 
com pelo menos dois operadores alternativos à MEO com cobertura NRA superior a um 
determinado limiar, considerando-se para este efeito as redes LTE como NRA e 
ficcionando-se a correspondência entre cada RNG rural e um operador no caso de ainda 
não haver operadores a utilizar aquelas redes. 

No entender da MEO, esta proposta é mais robusta em termos metodológicos e é 
perfeitamente conciliável com a posição da ANACOM quando esta refere que a presença 
de, pelo menos, duas NRA alternativas à MEO com cobertura relevante é, de facto, uma 
evidência suficiente para se considerar uma dada freguesia como concorrencial. 

No que se refere ao limiar de cobertura a considerar, a MEO não se encontra convencida 
de que para chegar à conclusão de que uma dada freguesia é concorrencial seja 
necessário que as NRA alternativas à MEO tenham, cada uma, uma cobertura superior a 
50% dos alojamentos da freguesia. Na sua opinião os dados existentes no próprio SPD 
sugerem que seria possível identificar uma outra percentagem de cobertura sem risco de 
perder a homogeneidade das condições de concorrência – a MEO sugere que o limite de 
15% para a cobertura de NRA alternativas também resultaria em condições que poderiam, 
em tese, motivar uma segmentação de mercados geográficos diferente da sustentada pela 
ANACOM.  

Daqui resulta, no entender da MEO, que não está demonstrado que um critério de 
cobertura de NRA alternativas à MEO inferior a 50% não fosse suficiente, em termos de 
condição de homogeneidade das condições de concorrência, para motivar um padrão 
diferente de segmentação geográfica. 

Ainda relacionado com este aspecto, a MEO questiona igualmente a exigência de 
cobertura NRA superior a 50% dos alojamentos da freguesia para cada um dos operadores 
alternativos à MEO, dando exemplos de “combinações” de cobertura de NRA alternativas 
que, na sua opinião, podem resultar numa pressão competitiva sobre a MEO semelhante 
à verificada nas situações em que ambos os operadores têm uma cobertura superior a 
50%. 

A MEO considera assim que há um espaço entre as coberturas NRA acima de 15% e 
abaixo de 50% dos alojamentos da freguesia que é desconsiderado no primeiro critério 
erigido pela ANACOM, não estando demonstrado que graus de cobertura mais baixos não 
exerçam uma pressão competitiva idêntica e não permitam uma dinâmica semelhante à 
considerada pela ANACOM para coberturas acima dos 50%. 

A MEO propõe, por conseguinte, que o limiar de cobertura de UA associado ao critério de 
segmentação geográfica se mantenha nos 50% mas que seja exigível a apenas uma das 
NRA da freguesia, devendo a segunda NRA (mais pequena) ter uma cobertura mínima de 
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15% das UA. A MEO estima que a adoção dos critérios propostos conduza ao alargamento 
das áreas C para cerca de 1.680 freguesias, abrangendo cerca de 82% das UA, nas quais 
a quota da MEO rondará os 42%. 

Mesmo admitindo, apenas como mera hipótese de raciocínio, que a ANACOM possa não 
acolher as sugestões de alteração apresentadas no ponto anterior, a MEO considera que, 
em qualquer circunstância, os dados utilizados para o modelo de segmentação geográfica, 
tal como este é apresentado no SPD, devem ser revistos e atualizados, por três ordens de 
razões distintas: (i) a realidade retratada pela ANACOM na análise conduzida no SPD 
evoluiu de forma significativa ao longo de 2015, sendo fundamental proceder à atualização 
da segmentação geográfica com base em informação referente a um período mais recente 
(no mínimo, o quarto trimestre de 2015); (ii) a definição do mercado do produto constante 
do SPD encerra uma violação do princípio da neutralidade tecnológica, por não abranger 
a tecnologia LTE em local fixo e deve, na sua opinião, ser corrigida nesse aspecto; e (iii) 
as chamadas RNG rurais, objeto de concurso público em 2009 e que já se encontram 
implementadas e em operação, não foram devidamente tidas em conta no exercício de 
definição do mercado relevante. 

Sobre este último aspecto, a MEO considera que a existência de RNG rurais é uma 
realidade relevante na análise do mercado retalhista de banda larga e dos mercados 
grossistas conexos, e não entende as razões que justificam a posição adotada pela 
ANACOM, sobretudo porque a existência destas redes abertas reduz significativamente as 
barreiras à entrada nas zonas geográficas em questão. Considera a MEO que, a existência 
de uma NRA nestas áreas geográficas, a funcionar em regime de rede aberta, torna 
improvável que ocorra um investimento próprio por parte de outros operadores, que só iria 
duplicar uma infraestrutura que está disponível e acessível para qualquer operador. Neste 
contexto, na opinião da MEO os critérios de segmentação geográfica avançados pela 
ANACOM não captam a realidade destas redes e a sua importância, e propõe a introdução 
de uma variante no critério de segmentação, que considerasse as especificidades destas 
áreas face às restantes áreas do território. 

Admitindo, sem conceder, que as RNG rurais não são contabilizadas em sede de critérios 
de segmentação do mercado, entende a MEO que, pelo menos, estas RNG rurais devem 
ser relevadas no âmbito da imposição de remédios regulamentares, com um grau de 
importância acrescido face àquele que já têm no SPD. 

Ainda no contexto da segmentação geográfica dos mercados, a MEO sugere a 
necessidade de se atualizar periodicamente e com intervalos regulares, as freguesias 
consideradas como áreas C, sob pena de o modelo regulatório definido pela ANACOM 
rapidamente perder ligação à realidade competitiva do mercado e à evolução expectável 
do mesmo. Na opinião da MEO, o objetivo de tal medida seria promover a reconciliação, 
em cada momento, das medidas regulatórias impostas com a realidade competitiva do 
mercado, sob pena de as mesmas serem desproporcionais, desadequadas e 
desrazoáveis. Com efeito, entende a MEO que a intervenção regulamentar num mercado 
fortemente dinâmico, como é o caso do mercado de acesso em banda larga, não é 
compaginável com decisões que se cristalizam no tempo e que perduram, na maioria das 
vezes, para além do período teórico máximo de vigência de três anos. Neste sentido, a 
MEO considera que a ANACOM deve atualizar a lista de freguesias qualificadas como 
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áreas C, no mínimo, anualmente, definindo desde já as obrigações de informação e de 
reporte dos operadores que sejam necessárias para assegurar a fiabilidade do exercício. 

Adicionalmente, considera a MEO que o princípio da previsibilidade e da coerência 
regulatória, constante do artigo 5.º, n.º 5, alínea a), da LCE exige a definição de uma regra 
de “irreversibilidade”, nos seguinte termos: uma vez identificada como concorrencial, 
cumprindo os requisitos de presença de operadores alternativos e de cobertura de NRA, 
para a MEO não é concebível que uma freguesia possa, em análises posteriores, passar 
a não concorrencial. A MEO suporta esta sugestão no facto de considerar que o elemento 
fundamental para classificar uma freguesia como área C ou área NC – o nível de presença 
e de cobertura de NRA alternativas – é um elemento que se pode assumir como 
irreversível, na medida em que não são equacionáveis desinvestimentos ou outras 
situações que impliquem o levantamento das NRA instaladas. 

Defende a MEO que esta regra de irreversibilidade das áreas C deve ser desde já aplicada 
às áreas atualmente classificadas como C (definidas em 2009) e que, de acordo com a 
metodologia agora seguida pela ANACOM, passam a NC (segundo o parágrafo 2.168 do 
SPD, 10% dos alojamentos das atuais áreas C passarão a NC com a aprovação de 
deliberação final). 

A NOS considera que a abordagem desenvolvida pelo regulador para a definição dos 
mercados geográficos é, genericamente, adequada. 

Um primeiro aspecto muito positivo, no entender da NOS, é a maior granularidade das 
áreas analisadas, uma vez que a análise por freguesias permitirá identificar mais 
adequadamente potenciais assimetrias entre zonas que não eram captadas pela anterior 
unidade geográfica (área de central). 

Por outro lado, segundo a NOS, os critérios utilizados para distinção entre áreas são 
teoricamente adequados porque refletem as diferentes dinâmicas de mercado existentes 
no país e sustentam-se em dados quantitativos (designadamente quotas de mercado e 
taxas de cobertura) que ilustram com ambiguidade reduzida a delimitação dos dois 
mercados. 

Sem prejuízo, a NOS considera que existe um elemento de informação que não está 
evidente na análise apresentada e que deverá ser adequadamente incorporado na 
definição de áreas competitivas e não competitivas e que se refere à inclusão da rede da 
Fibroglobal no âmbito das redes consideradas para a delimitação das áreas geográficas. 

Segundo a NOS, para a inclusão nas áreas competitivas a ANACOM considerou dois tipos 
de freguesias: 

a) Freguesias com pelo menos dois operadores alternativos à MEO com cobertura 
NRA superior a 50 por cento. 
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b) Freguesias com um operador alternativo à MEO com cobertura NRA superior a 50 
por cento e onde a quota de mercado da MEO no mercado retalhista de acesso em 
banda larga é inferior a 50 por cento. 

A NOS refere que a Fibroglobal não dispõe de uma oferta de retalho, pelo que, 
conceptualmente59, constitui apenas uma alternativa ao nível dos mercados grossistas. 

Com efeito, no entender da NOS, ao contrário da oferta disponibilizada pela DSTelecom, 
a oferta da Fibroglobal caracteriza-se por preços e estruturas de custos incomportáveis 
para os operadores alternativos, pelo menos para operadores com quotas de mercado 
abaixo dos 2/3 na respetiva área de acesso, o que é, evidentemente, irrealista, atenta a 
situação do mercado.  

A NOS assinala ainda que as áreas abrangidas pela Fibroglobal foram identificadas como 
economicamente inviáveis para o desenvolvimento de redes de nova geração, e por essa 
razão essa empresa beneficiou de acesso a fundos comunitários para o investimento 
realizado. 

No âmbito desses concursos, a NOS refere que estava previsto, de acordo com o artigo 
23.º do respetivo caderno de encargos, que “[…] As redes de comunicações eletrónicas de 
alta velocidade deverão ser exploradas como rede aberta, devendo ser assegurada a 
disponibilização de uma oferta grossista que garanta o acesso às mesmas a todos os 
operadores e prestadores de serviços de comunicações eletrónicas interessados na 
respetiva utilização para o fornecimento de serviços aos utilizadores finais […]” e “[…] 
garantindo, a todo o momento, o integral respeito pelos princípios da transparência, da não 
discriminação e pelas regras da concorrência […]”. 

A este respeito a NOS menciona ainda o disposto nas orientações da União Europeia 
relativas à aplicação das regras em matéria de auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga60 e, em concreto, o plasmado nas alíneas g) e h) do parágrafo (78) 
relativo a necessidade de limitar as distorções da concorrência: 

a) Alínea g) (excerto): “[…] Em princípio, as empresas subvencionadas devem 
oferecer um acesso grossista mais amplo do que as mandatadas pelas ARN ao 
abrigo das regras setoriais aos operadores com poder de mercado significativo, 
dado que o beneficiário do auxílio utiliza não só os seus próprios recursos mas 
também o dinheiro dos contribuintes na implantação da sua infraestrutura. Esse 
acesso grossista deveria ser oferecido tão cedo quanto possível antes do início do 
funcionamento da rede. [...]”. 

                                                           
59 A NOS refere utilizar o termo “conceptualmente” porque em termos práticos a Fibroglobal não se apresenta 
atualmente como uma efetiva alternativa grossista, conforme entende resultar amplamente demonstrado pela 
NOS à ANACOM em apresentação efetuada e partilhada em 26 de novembro de 2015 e que anexa à sua 
pronúncia (apresentação essa que considerou confidencial). 
60 Que podem ser consultadas em 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:PT:PDF. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:PT:PDF
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b) Alínea h) (excerto): “[…] Os preços do acesso grossista devem basear-se nos 
princípios aplicáveis à fixação dos preços estabelecidos pela ARN, e em valores de 
referência, devendo ter-se em conta o auxílio recebido pelo operador de rede.  

Para o valor de referência, deve utilizar-se a média dos preços grossistas 
publicados praticados noutras zonas equivalentes, mais concorrenciais, do país ou 
da União, ou, na ausência desses preços publicados, os preços já fixados ou 
aprovados pela ARN para os mercados e serviços em causa. Caso não existam 
preços publicados ou regulamentados para determinados produtos de acesso 
grossista que sirvam de referência, a fixação dos preços deve seguir o princípio da 
orientação para os custos, nos termos da metodologia estabelecida de acordo com 
o quadro regulamentar setorial […]”.  

Neste contexto, afigura-se para a NOS como sendo particularmente grave a política de 
preços praticada pela Fibroglobal. 

Para além dos preços, a NOS entende que a oferta da Fibroglobal apresenta ainda outras 
limitações já apresentadas ao regulador, das quais destaca a ausência de: 

a) APIs de aprovisionamento de serviços (reserva, configuração, confirmação do 
acesso) e alterações/cancelamento de serviços (cliente quer mudar o pacote/cliente 
deixa de pagar) e correspondente SLA do serviço de APIs. 

b) Processo automático de report e controlo de avarias (tickets). 

c) SLA para disponibilidade do serviço da rede. 

d) SLA para alteração de classe de serviço (débito de innerVlan). 

e) Classe de serviço 200Mbps/20Mbps no serviço bitstream a preço de mercado. 

f) SLA para barramento de serviço. 

g) Processo de formação/credenciação para os técnicos de instalação e manutenção 
NOS operarem na rede de acesso da Fibroglobal. 

h) Reporting de KPIs. 

Na verdade – refere a NOS – a única empresa que atualmente está a utilizar os serviços 
grossistas da Fibroglobal é a MEO. Por sua vez, segundo a NOS, este operador é um dos 
principais fornecedores/prestador de serviços da Fibroglobal, o que indicia fortemente um 
contexto de saldos compensatórios entre as duas empresas. 

Atentos estes aspectos, a NOS defende que a definição dos mercados geográficos 
desenvolvida poderá padecer de um enviesamento importante se estiver a ser considerada 
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a rede da Fibroglobal no lote de redes RNG alternativas à MEO, em particular nas situações 
em que a sua cobertura de rede é superior a 50%. 

Isto porque, na realidade, para a NOS, a Fibroglobal parece estar a assumir um papel 
instrumental para a MEO a nível dos mercados retalhistas de banda larga. Em tais 
condições, a NOS argumenta ser relevante efetuar uma investigação sobre uma possível 
dominância conjunta nestas zonas, na medida em que existem fortes indícios de um 
alinhamento entre as duas empresas de modo a permitir o controlo do mercado retalhista 
de banda larga destas áreas pela MEO. 

A verificar-se tal alinhamento estratégico, a NOS sugere que a rede da Fibroglobal seja 
considerada como estando sob o controlo da MEO e, nessa medida, se os critérios de 
competitividade das áreas não forem satisfeitos (sempre desconsiderando a rede da 
Fibroglobal como uma rede independente da MEO) sujeita às mesmas obrigações que 
sejam impostas à MEO. 

No que concerne aos termos em que a diferenciação entre zonas competitivas ou zonas 
não competitivas proposta no SPD (que, de todo o modo, parecem não resultar em 
consequências práticas relevantes), a Vodafone considera que os referidos termos são 
falíveis uma vez que contêm alguns vícios de raciocínio que devem ser tomados em 
consideração em sede de decisão final e, consequentemente, ser modificados. 

Em primeiro lugar, conforme referido atrás, a Vodafone defende que os critérios não se 
adequam às zonas rurais, ou seja, as zonas nas quais foram efetuados cofinanciamentos 
públicos para garantir o acesso aberto por todos os operadores às redes de nova geração 
construídas ou em construção. 

A Vodafone menciona que a ANACOM refere que a existência de redes “abertas” nestas 
zonas serve como uma atenuante aos condicionalismos competitivos sentidos nas zonas 
consideradas não competitivas, afirmando, aquando da avaliação da proporcionalidade da 
imposição da obrigação de acesso à fibra ótica da MEO (parágrafo 5.75 do SPD), que “(…) 
Em qualquer dos horizontes, há ainda em parte destas Áreas NC, o acesso aberto às redes 
de alta velocidade em zonas rurais. Ou seja, no total, nestas áreas existem cerca de 950 
mil alojamentos cobertos por NRA de outros operadores, pelo que não parece proporcional 
impor acesso à fibra ótica da MEO que cobre um número muito inferior de alojamentos”. 

No entanto, a Vodafone recorda que tal “acesso aberto” das redes rurais, construídas com 
cofinanciamento público, tem-se revelado, em alguns casos, um requisito meramente 
formal mas sem qualquer consequência prática, algo que considera que não pode ser 
ignorado no SPD61. 

                                                           
61 Conforme parágrafo 5.73 do SPD: - “Há ainda a registar que nas zonas rurais já estão implementadas NRA 
instaladas no âmbito dos concursos lançados em 2009 nos termos dos quais essas redes deverão garantir uma 
cobertura de, pelo menos, 50 por cento da população da área geográfica de cada um dos concelhos em causa 
e os operadores que as gerem estão sujeitos a obrigações de rede aberta, disponibilizando ofertas grossista 
de acesso passivo e ativo à fibra ótica, constituindo-se, por isso, como NRA alternativas à MEO.” 
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Com efeito, a Vodafone refere que existem redes rurais que nenhum operador (à exceção 
da MEO) está a utilizar, decorrendo, segundo a Vodafone, a conclusão de que não se 
encontra nenhuma entidade alternativa a prestar serviços retalhistas de comunicações 
eletrónicas fixas naquela zona, o que significa que não existe concorrência naquela área, 
ao passo que existirão outras redes rurais em que a concorrência se verifica efetivamente. 

A Vodafone identificou o seu caso concreto como sintomático do que referiu, uma vez que, 
em meados de 2013, iniciou contactos com a Fibroglobal no sentido de aceder à rede por 
si explorada na região centro do País sem jamais lograr, até hoje, obter um acordo nesse 
sentido. Assim, para a Vodafone, nem estas zonas são, na sua totalidade, “competitivas”, 
nem constituem, “na sua totalidade”, uma verdadeira alternativa à rede de fibra da MEO 
(presente ou futura, dados os planos de expansão anunciados pela mesma e que 
merecerão uma reflexão maior adiante). Sem prejuízo, a Vodafone alega que a zona 
servida pela DSTelecom contém vários utilizadores da mesma, em regime de concorrência, 
assim não chocando que em tais zonas a apreciação competitiva da ANACOM até possa 
ser considerada nos termos por si descritos. 

Em segundo lugar, no que concerne ao segundo critério utilizado pela ANACOM para 
definição de áreas competitivas – ou seja, a presença de um operador alternativo à MEO, 
com cobertura NRA superior a 50 por cento e onde a quota de mercado da MEO no 
mercado retalhista é inferior a 50% – a Vodafone considera que o racional deste critério é 
desadequado e não encontra paralelo nem na Recomendação sobre os mercados 
relevantes, nem na Recomendação sobre a abordagem regulatória às NRA (adiante 
apenas “Recomendação sobre NRA”). 

Com efeito, segundo a Vodafone: 

a) No que se refere à Recomendação sobre a análise de mercados relevantes, cumpre 
referir que uma quota de mercado superior a 40% apresenta, ainda assim, 
preocupações ao nível da concorrência, pelo que a utilização de tal critério, 
dificilmente se poderá considerar conforme às recomendações da Comissão 
Europeia sobre a análise dos mercados de comunicações eletrónicas relevantes. 

b) Já no que se refere ao critério sobre a presença de uma infraestrutura alternativa, 
deverá ter-se presente que a Comissão Europeia determinou, através da sua 
Recomendação sobre NRA, a possibilidade de se considerar, excecionalmente, a 
não imposição de acesso desagregado ao lacete de fibra, em zonas em que a 
(sublinhe-se, efetiva) ”presença de várias infraestruturas alternativas”, em 
combinação com ofertas competitivas de acesso baseadas na desagregação, 
conduza a uma concorrência efetiva a jusante. 

c) Assim, na presença de apenas uma infraestrutura alternativa, dificilmente se 
poderia considerar como tendente a uma concorrência, mesmo que prospetiva. 

Neste contexto, pese embora a Vodafone possa admitir a presença de uma análise 
prospetiva relativa à possibilidade de concorrência em outras zonas, que não as já 
determinadas como competitivas por força do primeiro critério utilizado (ou seja, freguesias 
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com pelo menos dois operadores alternativos à MEO com cobertura NRA superior a 50%), 
considera aquele operador que a utilização do segundo critério da ANACOM não é 
coerente com a abordagem regulatória recomendada pela Comissão Europeia nem se 
encontra, por conseguinte, harmonizado ao nível europeu, devendo, portanto, ser alterado. 

Em linha com a Recomendação sobre NRA e numa perspetiva de promoção do 
coinvestimento, a Vodafone defende que uma zona/área só será competitiva se tiver mais 
de dois prestadores de serviços de comunicações eletrónicas fixos, o que sucede sempre 
no âmbito do primeiro critério apresentado pela ANACOM, mas não sucede no segundo. 

Assim, a Vodafone admite que a presença de duas infraestruturas de nova geração em 
concorrência (por exemplo, da MEO e de um operador alternativo) poderá ainda determinar 
a caracterização de uma zona como competitiva se – e apenas se – alguma dessas 
infraestruturas de nova geração se encontrar em situação de coinvestimento, ou seja, se 
pelo menos uma das infraestruturas for partilhada, uma vez que, nesse caso, existirão 
efetivamente, pelo menos três prestadores de serviços de comunicações eletrónicas fixos. 

A Vodafone considera adicionalmente que o coinvestimento através da partilha de 
infraestruturas é o modelo que garante de forma efetiva um level playing field, por 
assegurar reciprocidade de condições na utilização das redes por parte dos prestadores 
de serviços ao nível do mercado retalhista, com o mesmo grau de autonomia dos 
coinvestidores e, por conseguinte, uma possibilidade efetiva de diferenciação competitiva. 

Para a Vodafone, o presente critério proposto tem as seguintes vantagens: 

a) Em primeiro lugar, não promove necessariamente a sobreposição de redes de nova 
geração, que, conforme a Vodafone tem vindo sempre a defender, não é 
economicamente eficiente ou sequer ambientalmente recomendável. 

b) Em segundo lugar, retira a necessidade de serem aferidas as quotas de mercado 
de qualquer um dos agentes presentes nesse mercado, uma vez que, sendo 
promovido um level playing field entre os concorrentes, o aumento da sua quota de 
mercado dependerá exclusivamente do seu próprio mérito. 

c) Em terceiro lugar, não corre o risco de se desatualizar em função do eventual 
crescimento da quota de mercado do operador com PMS (ao contrário do critério 
utilizado pela ANACOM que determina que a classificação ficará estanque durante 
o período em que a análise permaneça em vigor o que significa que, caso o 
operador com PMS visse a sua quota de mercado subir para mais de 50% em áreas 
competitivas, a “estabilidade” proposta pelo SPD determinaria que continuaria tal 
área a ser considerada competitiva quando claramente não o era). 

Entendimento da ANACOM 

Quanto aos aspetos suscitados pela AdC, nomeadamente a sugestão de que as condições 
de concorrência poderiam ser melhor caracterizadas tendo em conta as condições 
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estruturais dos mercados e a interação concorrencial entre todos os operadores, e não 
apenas por referência a um operador específico, não é claro o pretendido pela AdC já que 
no exercício realizado pela ANACOM foram avaliados, entre outros aspetos, a presença 
de operadores e a cobertura das suas redes. A opção de utilizar-se no exercício, a posição 
da MEO como referência prende-se por um lado pela natureza “histórica” do operador e 
pelo facto de, ao nível do mercado retalhista de acesso em banda larga de dimensão 
nacional, a MEO ainda apresentar uma quota de mercado superior a 40%. 

Tendo em conta este contexto, mesmo que em determinadas áreas (freguesias) exista um 
operador – que não a MEO – com quota de mercado superior a 50%62 no mercado retalhista 
de acesso em banda larga para produtos de grande consumo, tal não significa que esse 
operador (que não a MEO) tenha PMS nessa freguesia. Por exemplo, com base nos dados 
do SPD, a APAX tem, por exemplo, uma quota de mercado superior a 50% em cerca de 
50 freguesias em áreas C e em 5 freguesias em áreas NC. Tal não significa que deva ser 
considerado um operador com PMS nestas freguesias. O mesmo acontece com a NOS 
que tem, por exemplo, quota de mercado superior a 50% em 190 freguesias em áreas C e 
em 45 freguesias em áreas NC. Como se viu, na maior parte das áreas C existem várias 
redes em concorrência, com cobertura alargada, pelo que independentemente da quota de 
mercado não existem indício de dominância. Nas freguesias NC, o número de freguesias 
onde os operadores alternativos à MEO têm quota de mercado superior a 50% é muito 
inferior ao da MEO (45 da NOS, 5 da APAX e 1 da Vodafone, face a 2.642 freguesias da 
MEO em áreas NC onde a quota de mercado desta última é superior a 50%). Com os dados 
atualizados relativos ao final de 2015, sem considerar os acessos LTE em local fixo na 
definição de mercado e incluindo a DSTelecom no critério de segmentação geográfica, o 
número de freguesias onde existe um operador com quota de mercado superior a 50% é 
de: 

a)  37 em áreas C e de 4 em áreas NC, no caso da APAX.  

b)  46 em áreas C e de 2.601 em áreas NC, no caso da MEO. 

c)  189 em áreas C e de 12 em áreas NC, no caso da NOS.  

d)  6 em áreas C e de 1 em áreas NC, no caso da Vodafone. 

Verifica-se ainda que em 189 freguesias em áreas C não existe qualquer operador com 
mais de 50% de quota de mercado no mercado retalhista de acesso em banda larga. 

Sobre a opinião da AdC de que o critério “pelo qual uma área com apenas um operador 
alternativo à MEO com cobertura NRA superior a 50% e onde a quota de mercado da MEO 
no mercado retalhista de acesso em banda larga é inferior a 50% seja identificado como 
concorrencial” pode não garantir de forma adequada a existência de uma estrutura de 
mercado suficientemente concorrencial em algumas áreas geográficas, refira-se que 

                                                           
62 Utiliza-se esta referência para a quota de mercado embora para quotas de mercado entre 40% e 50% 
também possam existir dúvidas sobre a existência ou não de PMS. Além das quotas de mercado, deverão ser 
tidos em conta outros indicadores. 
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nessas 160 freguesias, de acordo com os dados do SPD, apenas em 14 a MEO tem 
cobertura de NRA superior a 50%, sendo que em mais de 100 freguesias a MEO não tem 
cobertura de NRA (cobertura inferior a 1%). Ou seja, além de a quota de mercado da MEO 
ser inferior a 50% em toda e qualquer destas freguesias, a MEO não detém praticamente 
cobertura de NRA, pelo que não parece proporcional impor qualquer medida à MEO no 
contexto do acesso à sua rede de fibra ótica (que praticamente não existe nestas áreas). 
Com os dados atualizados relativos ao final de 2015, sem considerar os acessos LTE em 
local fixo na definição de mercado e incluindo a DSTelecom no critério de segmentação 
geográfica, das 178 freguesias onde existe um operador com cobertura de NRA superior a 
50% e onde a quota de mercado da MEO é inferior a 50%, apenas em 13 a MEO também 
tem uma cobertura superior a 50% e em 84 a cobertura da MEO de NRA é inferior a 1% 
encontrando-se nestas 178 freguesias apenas 5% do total de acessos de fibra da MEO. 

Não é evidente que o facto de os operadores normalmente não diferenciarem os preços 
das suas ofertas em função da zona onde as disponibilizam (i.e., do preço das ofertas 
publicitadas ser homogéneo em todo o território nacional), como suscitado pela APAX, seja 
motivo para não se poder segmentar o mercado e para se identificar uma maior pressão 
concorrencial em determinadas áreas geográficas onde existem vários operadores em 
concorrência e uma escolha alargada por parte dos utilizadores finais. Esta 
homogeneidade das condições das ofertas publicitadas deverá ser analisada à luz de 
outros aspectos, como as políticas comerciais, podendo existir contudo campanhas 
específicas em ofertas com elementos distintos. 

Por outro lado, as ofertas da MEO – operador sujeito às obrigações decorrentes da 
presente análise de mercado – suportadas em fibra ótica (que, à partida, induzem uma 
maior pressão competitiva que as ofertas suportadas em cobre) estão maioritariamente 
disponíveis nas áreas C, não estando disponíveis em todo o território nacional. A 
argumentação da APAX de que os operadores têm a possibilidade de disponibilizar ofertas 
com caraterísticas razoavelmente semelhantes em todo o território nacional levaria à 
conclusão, no limite, de que mesmo áreas que se consideraram não concorrenciais 
beneficiariam da concorrência das áreas C, pelo que todo o país deveria ser considerado 
concorrencial. 

Parte dos comentários da MEO sobre a definição do mercado geográfico foram já 
apresentados nos comentários genéricos, tendo sido respondidos nessa secção. Sem 
prejuízo, analisa-se na presente secção informação adicional face àquela já anteriormente 
analisada.  

Em linha com o entendimento apresentado na secção anterior63, não se concorda com a 
proposta da MEO de considerar as redes LTE como NRA, até porque de acordo com a 
própria MEO estas ofertas LTE concorrem principalmente com os acessos em banda larga 
fixa suportados na rede de cobre (e não com os acessos suportados em NRA). 

De acordo com os dados do SPD, existiam apenas 58 freguesias nas áreas NC onde a 
quota de mercado da MEO é inferior a 50%. Deste modo, quaisquer propostas que 
resultassem numa “transferência” de freguesias das áreas NC para as áreas C num 

                                                           
63 3.1.1. Definição do mercado de produto. 
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número significativamente superior às 58 freguesias tornariam estas áreas C 
heterogéneas64. Assim, as propostas conjuntas da MEO65 que, segundo as suas 
estimativas, conduziam ao alargamento das áreas C para cerca de 1.680 freguesias não 
são aceitáveis e conduziriam a uma inaceitável falta de homogeneidade de condições 
competitivas nas áreas C.  

Em termos mais específicos, já se respondeu nos comentários genéricos à proposta da 
MEO de inclusão da cobertura de redes LTE no critério de definição de mercado e de 
manter o limiar de cobertura de alojamentos associado ao critério de segmentação 
geográfica nos 50%, mas exigível a apenas uma das NRA da freguesia, devendo a 
segunda NRA (eventualmente mais pequena) ter uma cobertura mínima de 15%. 

De qualquer forma, acolheram-se as propostas da MEO de atualizar os dados de suporte 
à análise de mercado – quer os relativos à cobertura de NRA, quer os relativos ao número 
de acessos de banda larga de cada operador – ao final de 2015 e a inclusão das NRA 
rurais (como as NRA de qualquer outro operador) para efeitos de critério de definição do 
mercado geográfico. Incluem-se também as redes NRA rurais pelos motivos explicitados 
nos comentários genéricos. 

De qualquer modo, note-se que a inclusão das NRA rurais tem um impacto muito reduzido 
em termos de número de freguesias consideradas nas áreas NC, uma vez que estas redes 
encontram-se, na grande maioria dos casos, em freguesias onde não existe NRA de 
qualquer outro operador e, também na maior parte dos casos, nessas freguesias a quota 
de mercado da MEO é superior a 50%. Com efeito, de acordo com os dados do SPD, a 
inclusão das NRA rurais no critério de definição de mercado geográfico leva à inclusão de 
4 freguesias adicionais nas áreas C (3 porque além de existir cobertura da NRA rural 
superior a 50%, existe também um outro operador alternativo com cobertura superior a 
50% e 1 onde a cobertura da NRA é superior a 50% e onde a quota de mercado da MEO 
é inferior a 50%). Com os dados atualizados do final de 2015 e sem a consideração dos 
acessos LTE em local fixo, são acrescentadas 7 freguesias às áreas C devido à inclusão 
da DSTelecom no critério de segmentação geográfica (2 freguesias pelo “primeiro critério” 
e 5 freguesias pelo “segundo critério”) e 4 freguesias devido à inclusão da Fibroglobal. 

Também os comentários da NOS e da Vodafone sobre as NRA rurais foram respondidos 
na secção relativa aos comentários genéricos. Face aos argumentos adicionais 
identificados pela NOS nesta secção relativa à definição do mercado geográfico, refira-se 
ainda que: 

a)  As condições especificadas quer no âmbito dos concursos públicos para a instalação, 
gestão, exploração e manutenção de NRA rurais, quer nas orientações da Comissão 
Europeia relativas à aplicação das regras em matéria de auxílios estatais à 

                                                           
64 Uma vez que passariam a incluir um número significativo de freguesias onde a quota de mercado da MEO 
seria superior a 50%. 
65 Isto é, consideração das redes LTE como NRA, manutenção do limiar de cobertura para consideração de 
uma freguesia como concorrencial nos 50% mas que seja exigível a apenas uma das NRA da freguesia, 
devendo a segunda NRA ter uma cobertura mínima de 15% das unidades de alojamento. 
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implantação rápida de redes de banda larga66 e, em concreto, o plasmado nas alíneas 
g) e h) do parágrafo (78) relativo a necessidade de limitar as distorções da 
concorrência, são condições analisadas no âmbito dos referidos concursos, e não no 
contexto da análise de mercados, na qual estas redes são consideradas como redes 
de um operador no mercado, que por via de outras condições que não aquelas 
impostas numa análise de mercado, são redes abertas. 

b)  A NOS inclusivamente parece pretender que a ANACOM, ao abrigo da análise de 
mercado, reveja várias matérias da oferta de referência da Fibroglobal – resultante do 
concurso público atrás mencionado –, como seja o reporting de KPI ou o processo de 
formação/credenciação para os técnicos de instalação e manutenção NOS operarem 
na rede de acesso da Fibroglobal, matérias estas que, uma vez mais, não são 
passíveis de ser apreciadas do âmbito da presente análise de mercados. 

Uma eventual avaliação sobre uma possível dominância conjunta da MEO e da Fibroglobal 
nestas zonas é demorada e não é possível de efetuar na presente análise, não deixando 
a ANACOM de avaliar toda a informação que os operadores remeteram e que se espera 
venha a ser remetida, no caso da Vodafone que não especificou, quantificou ou 
fundamentou a ausência de condições razoáveis de acesso. 

A Vodafone critica ainda a inclusão nas áreas C das freguesias onde existe apenas um 
operador alternativo à MEO com cobertura de NRA superior a 50% e onde a quota de 
mercado da MEO no mercado retalhista é inferior a 50%, invocando o disposto nas 
Recomendações da Comissão Europeia sobre a análise de mercados relevantes (quotas 
de mercado superiores a 40% suscitam preocupações ao nível da concorrência) e sobre 
NRA (que especifica que a não imposição de obrigações de acesso à fibra se poderia 
considerar, excecionalmente, em zonas em que a efetiva presença de várias infraestruturas 
alternativas, em combinação com ofertas competitivas de acesso baseadas na 
desagregação, conduza a concorrência efetiva a jusante). 

Em resposta, refira-se que a secção em análise refere-se à definição do mercado 
geográfico, cujo objetivo é identificar áreas relativamente homogéneas, e que a Comissão 
Europeia também defende não dever ser estabelecida “apenas” com base no número de 
operadores mas também tendo em conta as quotas de mercado e eventualmente outros 
indicadores. Naturalmente que a consideração da presença de várias infraestruturas 
alternativas (que se considerou como sendo uma cobertura de 50% por parte de diferentes 
operadores alternativos à MEO) permite também um melhor alinhamento com a avaliação 
da proporcionalidade, ou não, da imposição das obrigações de acesso à rede de fibra ótica 
da MEO. 

Em suma, a ANACOM ponderando os contributos recebidos e em linha com o 
entendimento atrás exposto e já referido nos comentários genéricos, atualiza na 
decisão final os dados de suporte à análise de mercado – quer os relativos à 
cobertura de NRA, quer os relativos ao número de acessos de banda larga de cada 

                                                           
66 Que podem ser consultadas em 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:PT:PDF. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:PT:PDF
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operador – ao final de 2015 e inclui as NRA rurais (como as NRA de qualquer outro 
operador) para efeitos de critério de definição do mercado geográfico.  

3.2. Análise concorrencial dos mercados retalhistas de acesso em banda larga 

Concluiu a ANACOM no SPD em análise que os mercados retalhistas de acesso em banda 
larga não são, mesmo de um ponto de vista prospetivo, concorrenciais, ainda que não 
pareçam existir falhas de mercado de tal modo significativas que justifiquem a imposição 
de regulação ex-ante ao nível do retalho, privilegiando, à luz do quadro regulamentar em 
vigor, a imposição de obrigações ao nível dos mercados grossistas a qual deverá ser 
suficiente para promover uma oferta concorrencial ao nível do retalho. 

Para a APAX, a ANACOM não procedeu com exatidão à análise concorrencial dos 
mercados retalhistas em banda larga, não tendo examinado a possibilidade de existência 
de PMS coletivo entre a MEO e a NOS no mercado retalhista de acesso em banda larga, 
o qual, conforme defendido pela APAX na secção anterior, deve corresponder ao mercado 
nacional (e não às áreas C e NC). 

Segundo a APAX, existem diversos indícios de PMS coletivo, elencando os seguintes: 

a) Quotas de mercado semelhantes 

A APAX apresenta a evolução das quotas de mercado correspondentes aos 
serviços retalhistas suportados em acessos em banda larga inseridos em pacotes 
de serviços da NOS e da MEO para os anos entre 2011 e 2014, e conclui que a 
quota de mercado conjunta tem-se mantido muito elevada e bastante estável. 
Segundo a APAX, a Vodafone continua com quotas de mercado pouco elevadas 
(ainda que tenha visto a sua quota de mercado crescer fruto de uma política de 
preços agressivos), sem afetar seriamente o equilíbrio determinado por MEO e 
NOS, cuja política de preços não se alterou, não obstante o papel de challenger da 
Vodafone. 

b) Identidade de preços 

Segundo a APAX, existem fortes indícios de que a MEO e a NOS não se comportam 
de maneira diferente no mercado retalhista, e que inexiste uma verdadeira 
rivalidade entre estes operadores. Na sua opinião, da observação dos preços 
praticados pela MEO e pela NOS não só se verifica uma elevada similitude entre os 
produtos de um e de outro, como se regista também uma uniformidade tarifária 
entre os produtos respetivamente oferecidos pela MEO e pela NOS. 

Na opinião da APAX, sendo o preço o fator mais importante na escolha de operador 
por parte dos consumidores (conforme salientado no SPD), é manifesto que para 
os consumidores, a MEO e a NOS não representam alternativas em termos de 
preço, comportando-se como se de uma única entidade se tratasse.  
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Para a APAX, outro elemento indicador de que a MEO e a NOS se comportam no 
mercado como uma única entidade é o facto de ambos os operadores terem 
decidido, em março de 2016, descontinuar as respetivas ofertas de 30 Mbps, 
alegando que tal medida obrigará a APAX (Cabovisão) a descontinuar as suas 
ofertas com a mesma velocidade. 

c) Similitude das ofertas 

Argumenta a APAX que, nos últimos anos, se constata que as condições das 
ofertas (preço, velocidade, canais, etc.) da MEO e da NOS são as mesmas, e que 
a forma como novas campanhas/produtos são comunicadas por aqueles 
operadores é também muito parecida, senão idêntica. Invoca a APAX que, no 
segundo e terceiro trimestre de 2015, quer a MEO quer a NOS ofereciam um tablet 
na adesão aos respetivos pacotes. 

Conclui assim a APAX que, para o consumidor, inexistem diferenças entre contratar 
com a MEO ou com a NOS, no que se refere também à diferenciação da oferta. 

d) Pouca elasticidade da procura 

Segundo a APAX, a procura no mercado retalhista é regular, o que torna mais fácil 
para as partes responder às ações da outra com vista a uma coordenação tácita do 
seu comportamento. 

e) Elevadas barreiras legais ou económicas ao acesso 

Sobre este ponto, a APAX argumenta que a NOS, enquanto operador de cabo, já 
desenvolveu a sua rede de acesso própria (de cabo), cobrindo a grande maioria do 
território nacional e que a MEO desenvolveu uma rede de fibra de acesso 
significativa, que não está abrangida pela recente oferta comercial PON PT. 

f) Falta de um contrapoder dos compradores 

Para a APAX não existe qualquer evidência de que os compradores exerçam um 
contrapoder suficiente, capaz de desafiar qualquer comportamento coordenado 
anticoncorrencial por parte da MEO e da NOS. 

g) Falta de concorrência potencial 

A APAX alega que não se conhecem potenciais novos operadores com capacidade 
e incentivos para desafiar qualquer comportamento coordenado anticoncorrencial 
por parte da MEO e da NOS. 
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h) Ausência de incentivos para desvio do comportamento coordenado 

Segundo a APAX, a MEO e a NOS não têm incentivos para se desviar do 
comportamento coordenado, já que sempre que a MEO ou a NOS se desvie do 
comportamento, praticando preços mais baixos, sabe que o outro operador irá, no 
mês subsequente, segui-lo, não retirando nenhuma vantagem da sua iniciativa. 

Neste contexto, a APAX considera que a ANACOM deve proceder a uma revisão dos 
critérios que levaram à avaliação de PMS individual por parte da MEO no mercado 
retalhista de acesso em banda larga, concluindo, consequentemente, pela existência de 
um PMS coletivo entre MEO e NOS. 

A APAX refere que, não obstante a determinação de uma posição dominante coletiva 
implicar necessariamente uma análise de mercado complexa, ARN de outros Estados-
Membros já concluíram pela existência de uma posição dominante coletiva em mercados 
(então) constantes da lista da Recomendação da Comissão Europeia sobre mercados 
relevantes (e.g. PMS coletiva dos operadores O2 e Vodafone no mercado da originação 
de chamadas em redes móveis67). 

A NOS considera que a análise concorrencial desenvolvida no âmbito dos mercados 
retalhistas é genericamente adequada e ilustra a forte dominância de que a MEO dispõe 
nas áreas NC, dominância que tem sido crescente ao longo do tempo conforme ilustrado 
pelas estatísticas apresentadas pelo regulador. 

Defende a NOS que a única ressalva à análise desenvolvida refere-se às reservas 
levantadas no ponto anterior respeitantes à inclusão da Fibroglobal, dando-se aqui como 
reproduzido o aí referido. 

No que concerne à evolução concorrencial do presente mercado, a Vodafone considera 
que as suas ofertas retalhistas de triple play foram o principal impulsionador deste 
mercado. 

Com efeito, a (no entender da Vodafone, limitada) evolução positiva que se tem verificado 
no mercado de banda larga fixa e de TVS e, consequentemente, nas ofertas de serviços 
em pacote, tem sido por via das ofertas tarifárias disponibilizadas pela Vodafone. 

Para a Vodafone, tal é evidente na diferença de preços das ofertas 3P constantes na tabela 
1 do SPD, onde a oferta TV Net Voz da Vodafone se destaca, não só pelo preço (26.90 
euros versus 42.99 e 57.99 euros dos restantes operadores), mas também pela tecnologia 
(fibra versus cobre e cabo) e velocidade disponibilizada (100 Mbps versus 24 ou 30 Mbps). 

A Vodafone realça que, apesar de terem proliferado nos últimos anos a disponibilização de 
pacotes de 4P e 5P e a sua subscrição por parte dos consumidores, as ofertas 3P ainda 

                                                           
67 Case IE/2004/0121. 
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são os pacotes mais representativos nas ofertas de serviços em pacote (42% do total de 
subscritores de ofertas em pacote68). 

Assim, no seu entender, as suas ofertas competitivas69 têm resultado em ganhos de quota 
de mercado relevantes nos últimos 3 anos, uma vez que o investimento realizado pela 
Vodafone na sua rede de fibra tem permitido – nas zonas geográficas onde está presente 
– disponibilizar serviços de comunicações eletrónicas da mais elevada qualidade a preços 
extremamente competitivos, o que tem promovido o incremento do nível de adesão aos 
serviços de banda larga fixa e TVS. 

A Vodafone acrescenta que, ao que releva na presente consulta, a expansão da sua rede 
de fibra foi potenciada através do recurso às ofertas reguladas de acesso a condutas e a 
postes e acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas detidas por entidades legalmente obrigadas a conceder acesso às mesmas 
mas só foi possível através das suas iniciativas de coinvestimento. 

Deste modo, a Vodafone defende que, tanto a manutenção da ORAC e da ORAP, aliada 
à imperiosa ação de supervisão da ANACOM, como, principalmente, a promoção 
regulatória ao coinvestimento em RNG são os principais fatores que poderão determinar 
uma continuidade no caminho da Vodafone no sentido de promover a contestabilidade do 
mercado. Não se verificando, no entanto, perspetivas de coinvestimento no futuro deste 
mercado, deverá, no entender da Vodafone, a ANACOM acautelar, ainda assim, a 
presença dos operadores alternativos e, consequentemente, de concorrência, na 
totalidade do território. 

A Vodafone volta a retomar os argumentos relativos à evolução da quota de mercado da 
MEO, que na sua leitura tem vindo a aumentar e mantendo-se constantemente a níveis 
superiores a 40%. Referindo-se à tabela 7 do SPD, a Vodafone menciona que a ANACOM 
referiu que nas então áreas C se havia concluído que, na presença da regulação grossista 
do anterior mercado 4, o mercado seria “prospectivamente concorrencial” para logo após, 
demonstrar que, à exceção do caso isolado da Vodafone, no que se refere à quota do 
Operador desde sempre com PMS, o mercado ficou menos concorrencial, i.e., a quota da 
MEO subiu significativamente70. 

A Vodafone, ainda que reconheça que: 

a) O limite de 40% é o limite que tem sido utilizado na prática decisória da Comissão 
Europeia como o valor acima do qual poderá considerar que há preocupações 
quanto a situações de posição dominante, 

                                                           
68 Cf. dados da ANACOM (Pacotes de serviços de Comunicações Eletrónicas, 4.º trimestre de 2015). 
69 Particularmente, ofertas baseadas na rede de fibra por si explorada (através de rede própria, coinvestimento 
e/ou acesso à rede rural da DSTelecom). 
70 A Vodafone observa que a não consideração da ORALL para estes efeitos (o que considera estranho, uma 
vez que a tabela 17 da análise de mercados de 2009, atualmente em vigor – de onde se retira a quota do então 
Grupo PT de 25% -, não excluía efetivamente a ORALL) não altera o referido entendimento, porquanto, 
conforme informa a ANACOM, a quota de mercado da MEO também teria subido (de 25%) para 36%. 
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b) Nas “zonas competitivas” a quota de mercado da MEO em 2014 não atingia tal valor 
(desconhecendo, no entanto, se a referida quota não ultrapassou já os 40% nos 
dados mais recentes do final de 2015), 

argumenta que a tendência é de subida, ou seja, nos mercados que a ANACOM veio a 
considerar como “competitivos”, procedendo a uma redução do número de obrigações 
regulamentares a impor à MEO, o resultado não foi o de se manter ou melhorar a “aparente” 
situação competitiva, mas sim o de se retroceder nessa “evolução”. 

A Vodafone considera que este retrocesso evidente na situação competitiva dos mercados 
tem sido determinado por vários fatores – identificados (e detalhados) na sua apreciação 
genérica (que não se repetem nesta secção) – e que tendo presente a quantidade de 
pedidos de intervenção/supervisão/fiscalização por responder que têm comprovadamente 
determinado a ainda maior dificuldade da Vodafone71, apenas se poderá considerar que a 
evolução das infraestruturas de fibra e da quota de mercado da Vodafone têm ocorrido 
apesar da ausência de atividade regulatória adequada no sentido de garantir a almejada 
concorrência e que, caso estas questões tivessem sido resolvidas atempadamente, se 
assistisse já hoje a um mercado de serviços de banda larga fixa mais competitivo, 
baseados nas tecnologias mais inovadoras (como sejam a fibra ótica) para uma maior 
proporção da população nacional e numa maior extensão do território do País. 

A Vodafone efetua ainda algumas considerações sobre a análise prospetiva do mercado: 

a) Cobre e OLL 

No que concerne às tendências futuras de evolução do mercado ora sob análise, a 
Vodafone constata de forma definitiva que a tecnologia cobre já é e será no futuro 
ainda mais limitada para a prestação do serviço de BLF ou de ofertas em pacote e, 
por este motivo, o acesso a este tipo de tecnologia em zonas em que existam redes 
de nova geração não será suficiente para contribuir para uma melhoria das 
condições de concorrência. 

Efetivamente, a Vodafone estima que num horizonte temporal tão curto como os 
próximos 3 anos, o cobre virá a sofrer de limitações tecnológicas relevantes, 
independentemente de atualmente esta tecnologia permitir a prestação de serviços 
de IPTV72. 

De facto, para a Vodafone, se estes constrangimentos já parecem evidentes no 
presente, os mesmos serão acentuados, particularmente no âmbito da prestação 
de serviços de banda larga (individualmente ou em pacote) com velocidades de 

                                                           
71 Que, volta a insistir, é o atual challenger neste mercado, caracterizado por um forte duopólio. 
72 O que a Vodafone refere ter sido também referido pelos responsáveis da MEO, designadamente pelo CTO, 
na Conferência Gigabit Copper (Bruxelas, 08/03/2016), que previu a extinção da rede de cobre da MEO em 
2020. Cfr. http://www.totaltele.com/view.aspx?C=0&ID=493077.  

http://www.totaltele.com/view.aspx?C=0&ID=493077
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download significativamente superiores aos 24 Mbps permitidos pelo cobre73 e pelas 
limitações significativas da velocidade de upload do cobre versus as outras 
tecnologias. 

A Vodafone considera, adicionalmente, errado ignorar que o serviço de upload tem 
ganho cada vez maior relevância, dada a proliferação de serviços em que esta 
velocidade de acesso é relevante74 e a intensificação significativa desta tendência 
prevista para os próximos anos. 

De igual forma, a Vodafone assinala a importância crescente do consumo de 
serviços em modo multiscreen por parte o consumidor, algo que só é possível caso: 

-  A largura de banda permita disponibilizar capacidade adicional à 
tradicionalmente disponibilizada para acesso à Internet e IPTV – de modo a 
permitir, entre outras componentes, a visualização de TV através de aplicações 
ou serviços de streaming; e/ou, 

- Seja disponibilizado o serviço de RF-Overlay (algo que só é possível quando o 
serviço de televisão por subscrição é prestado através de uma rede de FTTH). 

Entende a Vodafone que o SPD parece igualmente ignorar a realidade quando 
afirma considerar75 que a migração dos acessos em cobre para acessos em fibra 
ou cabo ainda não é muito intensa. 

Para a Vodafone tal não é evidenciado pelas estatísticas de crescimento dos 
acessos de BLF constantes na tabela sobre o crescimento do número de acessos 
de BLF por tecnologia, onde se tem vindo a assistir a uma redução dos acessos 
ADSL e ao crescimento constante das outras tecnologias. 

A Vodafone refere também não ser credível que tal tendência não se acentue atenta 
a ausência de um prémio sobre os preços retalhistas dos serviços suportados em 
RNG vs. cobre, conforme tabela 1 do SPD. 

A Vodafone considera que esta tendência será, no período da presente análise, 
ainda mais acentuada. Aliás, para a Vodafone é igualmente expetável que a 
evolução das características das ofertas comerciais que serão disponibilizadas 
pelos diversos operadores agravem ainda mais a substituição do ADSL por serviços 
baseados em tecnologias de fibra ou cabo. 

                                                           
73 A Vodafone refere que existem já hoje ofertas comercialmente disponíveis com 200 Mbps ou 400 Mbps e os 
recentes dados divulgados pela ANACOM confirmam que 60% dos utilizadores de banda larga fixa têm 
velocidades contratadas acima dos 30 megas e 30% têm 100 megas ou mais. 
74 Por exemplo, upload de vídeos e fotografias para redes sociais, proliferação de ambientes de trabalho em 
cloud, interatividade dos serviços de televisão, etc. 

75 Na opinião expressa no parágrafo 2.37 do SPD sobre o crescimento dos acesso em cobre ser idêntico ao 
crescimento dos acessos em cabo. 
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Tal realidade irá, no entender da Vodafone, condicionar naturalmente o acesso de 
consumidores em zonas onde os operadores alternativos “challengers“ do presente 
mercado apenas poderão contar com ofertas baseadas em cobre (quer por via das 
ofertas de referência ORALL, quer por via da oferta “Rede ADSL PT”), isto é, as 
zonas não competitivas. 

É natural, no entender da Vodafone que, se o operador com PMS explorar em 
exclusivo uma RNG, a já referida e inevitável diferenciação ao nível do serviço 
condicionará significativamente a atratividade das ofertas sobre ADSL e, 
consequentemente, deixarão estas últimas de ser vistas como alternativa ao serviço 
de fibra, mesmo com ofertas com preços significativamente mais competitivos 
(como os que a Vodafone atualmente pratica). 

Assim, no que concerne ao atual acesso regulado à rede de cobre, a diminuição de 
acessos da OLL e das centrais onde existem operadores coinstalados também 
evidencia para a Vodafone os constrangimentos competitivos que a rede de cobre 
tem face à fibra, onde os acessos baseados na OLL representam apenas 4,3% do 
total dos acessos de banda larga. 

Segundo a Vodafone tal facto é, aliás, identificado pelas considerações da 
ANACOM aquando da constatação de existirem indícios da substituibilidade 
assimétrica entre os acessos em cobre e em fibra, o que aquele operador antecipa 
vir a intensificar-se no período da presente análise de mercado, com a evolução 
expectável das velocidades de acesso à Internet e as limitações desde já 
manifestadas pelas ofertas de cobre em acompanhar tal evolução. 

Com efeito, segundo a Vodafone, com base na Lei de Nielson, o crescimento na 
largura de banda, utilizada por um utilizador sofisticado, é de cerca de 50% ao ano, 
pelo que a ausência de prémio de preço face às tecnologias mais sofisticadas (e.g. 
fibra) determinará a migração de clientes para as tecnologias que possibilitem 
velocidades mais elevadas, conforme é corroborado pelas conclusões do “Estudo 
sobre a substituibilidade entre banda larga fixa e banda larga móvel” que a empresa 
IMR realizou para a ANACOM, onde “os utilizadores [de internet fixa] reagem à 
inovação tecnológica, sendo sensíveis a soluções mais fiáveis, mais rápidas e mais 
flexíveis. As preferências por tecnologia de acesso repartem‐se em 41,8% por fibra 
ótica, 28,9% por ADSL e 20,6% por Cabo”. 

Assim, a Vodafone considera que as tendências ilustradas anteriormente 
demonstram que obrigações impostas à MEO para manter o acesso a ofertas 
reguladas baseadas no cobre não serão suficientes para assegurar a concorrência 
neste mercado. 

Finalmente, a Vodafone refere não poder deixar de considerar necessária uma 
pronúncia mais detalhada da ANACOM sobre o anúncio da MEO no sentido de já 
se encontrar a discutir com a ANACOM o desligamento da rede de cobre para 
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substituição por uma rede de fibra76. Porquanto, caso tal não esteja correto, deverá 
a ANACOM informar o mercado e, caso tal seja verdade, não poderá esta entidade 
deixar de reverter totalmente o seu entendimento sobre a capacidade de os 
operadores alternativos continuarem a competir sobre a rede de cobre do operador 
com PMS, conforme defende no SPD ora sob análise. 

b) Banda larga fixa 

A Vodafone considera, adicionalmente, que a incapacidade de crescimento dos 
operadores alternativos – particularmente, caso se mantenha o sentido da decisão 
proposta na presente consulta pública – irá redundar na manutenção da baixa taxa 
de penetração da banda larga fixa. 

A este propósito a Vodafone assinala que Portugal continua a ter das taxas de 
penetração de banda larga fixa mais baixas (em 2014, era o 28.º país, apenas 
seguido pela Itália e o pior país em termos de penetração da banda larga fixa em 
zonas rurais), apesar do aumento que se tem verificado nos últimos anos, fruto da 
já referida forte aposta da Vodafone na disponibilização de serviços fixos, 
primordialmente assentes na rede de fibra explorada pela Vodafone a preços 
bastante competitivos, promovendo a adoção de pacotes de serviço com banda 
larga fixa. 

Neste contexto, e caso as obrigações do SPD não sejam seriamente revistas, a 
Vodafone perspetiva que a tendência de evolução da taxa de penetração da banda 
larga fixa irá deteriorar-se, dado o contributo marginal que a Vodafone poderá dar 
no futuro próximo, fruto dos constrangimentos à expansão da sua rede, à ausência 
de perspetivas credíveis de coinvestimento e à impossibilidade de aceder a RNG 
em zonas rurais. 

c) O desenvolvimento das zonas não competitivas 

A Vodafone refere que nas zonas designadas como “não competitivas” a quota de 
mercado da MEO aumentou significativamente desde 2007 (de 66% em 2007 para 
78% em 2014, conforme tabela 9 do SPD). A Vodafone acrescenta que, apesar de 
estas áreas apenas representarem 6% do total de casas cabladas com a rede de 
fibra da MEO, totalizavam, no final de 2014, 32% dos acessos de BLF a nível 
nacional77 e 49% dos alojamentos familiares clássicos do território nacional. Estes, 
no entender da Vodafone, não irão beneficiar, a médio prazo, do nível de 
competitividade das zonas onde existem dois operadores alternativos com 
cobertura de NGA superior a 50% nem dos preços e ofertas aí disponibilizados. 

                                                           
76 Cfr. “From a regulatory point of view, the telco is permitted to close down legacy PoPs provided it informs the 
regulator of its intentions three years in advance. It has already begun doing this.”  

Fonte: http://www.totaltele.com/view.aspx?ID=493077&G=1&C=4&page=2.  
77 Podendo, a seu ver, inclusive, ser atualmente mais relevantes com a evolução que se registou em 2015. 

http://www.totaltele.com/view.aspx?ID=493077&G=1&C=4&page=2
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Adicionalmente, a Vodafone argumenta que não pode ser desconsiderado que os 
custos de cobrir estas zonas não competitivas serão significativamente mais 
elevados que os verificados nas zonas onde a Vodafone está presente dada a baixa 
densidade populacional (13 vezes inferior à verificada no conjunto das zonas 
competitivas: 150 km2 versus 2.000 km2). 

[IIC] .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
                                          [FIC]. 

A Vodafone acrescenta que, se o risco de investir nestas zonas é já elevado para 
os operadores alternativos, tal ainda é mais potenciado pelo facto de a MEO ter 
uma vantagem competitiva decorrente do facto de já beneficiar de uma quota de 
mercado de 78% dos clientes de BLF nestas zonas (e com tendência crescente, 
conforme evidenciado na tabela 9 do SPD), condicionando significativamente a 
decisão de operadores alternativos para investir na expansão das suas redes nas 
referidas zonas. 

Segundo a Vodafone tal é também reconhecido pela ANACOM no parágrafo 4.24 
do SPD onde refere que: 

 “(…) a MEO também beneficia do facto de deter uma base de clientes superior 
à dos concorrentes o que, dada a existência de alguns custos de mudança 
(especialmente no caso de ofertas multiplayplay com período de fidelização 
associado) e de alguma inércia por parte dos utilizadores independentemente 
do meio físico de suporte das ofertas (cobre ou fibra), pode assegurar uma 
vantagem competitiva neste e noutros mercados, mesmo nas áreas onde existe 
rede de outros operadores.”  

A Vodafone considera assim que a análise prospetiva da ANACOM padece também 
de um otimismo radical e infundamentado, quando afirma no parágrafo 5.59 que é 
possível que as redes dos operadores alternativos “venham a ter, ou mantenham, 
uma abrangência tão, ou mais, extensa como a da rede de fibra ótica da MEO”. 

Com efeito, para a Vodafone, tal consideração: 

- Não só ignora o poder de mercado significativo que a MEO detém e manterá 
nas infraestruturas relevantes para o alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas (e que justificam a manutenção das ofertas ORAC, ORAP e a 
determinação do acesso regulado à fibra ótica escura); como, 

- Desconsidera o anúncio do plano de investimento deste operador em mais 3 
milhões de lares e empresas que, naturalmente, impossibilitará qualquer 
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operador (inclusive, o operador alternativo detentor da maior rede RNG em 
Portugal, a NOS) de ter níveis de cobertura idênticos ou superiores aos 
previstos para a rede de fibra da MEO; e, adicionalmente, 

- Parece ignorar os próprios resultados da análise da ANACOM donde concluiu 
que, dado a elevadíssima quota de mercado da MEO nas zonas não 
competitivas (78% em 2014 e com tendência crescente) e a menor apetência 
dos clientes mudarem de prestadores de serviços de comunicações eletrónicas 
fixos resultará numa elevada barreira à entrada de novos operadores a somar 
às já existentes e potenciando assim uma forma de financiamento da 
construção da rede de fibra da MEO. 

Com base nos critérios propostos pela ANACOM – e caso os mesmos se mantenham – a 
Vodafone entende que permanecerá a necessidade de, enquanto operador alternativo e 
challenger, continuar a investir para, ainda assim, atingir a totalidade da cobertura nas 
freguesias consideradas como áreas competitivas. 

[IIC] .  
. . 
. . 
. . 
. 78. 
. . 
                                                                                    . 

. . 

. . 
                                                                                                                                 [FIC]. 

Segundo a Vodafone, sem uma perspetiva de coinvestimento ou perante a ausência de 
garantia de acesso regulado à rede de fibra do operador com PMS nas áreas não 
competitivas, não é expectável que exista concorrência para além das áreas consideradas 
competitivas e, conforme sobejamente referido, não é razoável, nem economicamente 
racional, desenvolver múltiplas redes nessas áreas. 

Em conclusão, a Vodafone defende que a análise competitiva que faz ao mercado 
retalhista de acesso em banda larga é negativa, uma vez que se pauta por um aumento da 
quota do operador com PMS, um decréscimo acentuado das possibilidades de 
contestabilidade por parte de operadores alternativos com base na tecnologia que lhes é 
disponibilizada e uma ausência de perspetivas de coinvestimento futuras. 

                                                           
78 [IIC]                                                                                                                                        . 

. . 

. . 

.                                                           [FIC]. 
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Numa análise prospetiva, caso não sejam determinadas obrigações regulatórias 
adequadas, harmonizadas com o restante quadro regulatório europeu (i.e., acesso 
regulada à rede de fibra do operador com PMS) e/ou orientadas para o coinvestimento, a 
Vodafone antevê que a situação competitiva terá tendência a piorar ainda mais, não sendo 
de todo realista equacionar que os operadores alternativos aumentarão o seu nível de 
investimento face à ausência de incentivos concretos para tal, muito menos para fazê-lo 
nas áreas não competitivas, considerando-se a ausência dos operadores alternativos em 
zonas que a ANACOM já considera como sendo competitivas – e que a Vodafone contesta 
– e considerando que a irracionalidade económica de tal investimento cresce de forma 
diretamente proporcional ao decréscimo da densidade populacional de cada zona. 

Salienta a Vodafone que, ao ser referido pela ANACOM, no SPD, que as imposições 
regulatórias ao operador com PMS se devem a assimetrias de mercado (e como tal, devem 
ser completamente agnósticas à tecnologia usada), se nestas zonas já existe OLL é porque 
as assimetrias se verificam. Como tal, a Vodafone defende que as mesmas obrigações que 
se aplicam à rede de cobre dever-se-ão aplicar também à rede FTTH. 

A Vodafone considera, assim, que face à presente situação deficientemente competitiva e 
à tendência verificada nos últimos anos para a sua degradação, a ANACOM não poderá, 
com seriedade, manter os mesmos “remédios” regulatórios e esperar um resultado 
diferente. 

Entendimento da ANACOM 

A APAX incide os seus comentários nos indícios de posição dominante conjunta que a seu 
ver se verificam no mercado retalhista de banda larga, analisando um conjunto de critérios. 

De acordo com o n.º 2 do artigo 60.º da LCE, uma empresa pode deter PMS em conjunto 
com outras empresas. Duas ou mais empresas detêm uma posição dominante conjunta 
quando se apresentam junto dos seus clientes e concorrentes como se se tratassem de 
uma única empresa, ou seja, quando entre elas não se regista uma concorrência efetiva79, 
adotando as empresas uma conduta uniforme ou uma política comum no mercado80. 

A entidade coletiva acima referida pode assumir dois tipos diferentes: 

a)  Pode tratar-se de uma entidade coletiva constituída por empresas entre as quais 
existem relações económicas, na aceção de relações estruturais (sem prejuízo do 
conceito de empresa do direito da concorrência, no âmbito do qual duas ou mais 
empresas com ligações de interdependência ou subordinação se consideram uma só 
empresa, podendo ter dominância individual); ou 

b)  Pode tratar-se de empresas entre as quais existe conluio tácito. 

                                                           
79 Cf. Linhas de Orientação §87. 
80 Cf. Linhas de Orientação §92. 
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Para detetar as situações de conluio ou coordenação tácita, será necessário verificar: 

a)  Se o mercado relevante em questão será propício ao estabelecimento deste tipo de 
acordo.  

b) Se tal forma de coordenação é sustentável, ou seja: (i) se nenhum dos oligopolistas 
tem capacidade e incentivos para se desviar do comportamento coordenado, tendo 
em conta a aptidão e os incentivos para retaliação por parte dos que não se desviam 
desse comportamento e (ii) se os compradores/concorrentes marginais/potenciais 
novos operadores não têm capacidade e incentivos para desafiar qualquer 
comportamento coordenado anticoncorrencial. 

c) Se, em particular, os operadores de mercado possuem um forte incentivo para 
convergirem para um comportamento coordenado no mercado, em detrimento de um 
comportamento concorrencial. Esta situação verifica-se quando os benefícios a longo 
prazo resultantes de um comportamento anticoncorrencial compensam plenamente 
quaisquer vantagens a curto prazo resultantes do recurso a um comportamento 
concorrencial81. 

Em relação à alínea a), o enquadramento regulamentar comunitário lista um conjunto não 
exaustivo de critérios/indicadores não cumulativos que permitirão identificar este tipo de 
mercados82. De acordo com a Diretiva-Quadro, sem prejuízo da jurisprudência do Tribunal 
de Justiça sobre dominância conjunta, é provável que seja esse o caso sempre que o 
mercado satisfaça uma série de características adequadas, em especial em termos de 
concentração, transparência e outras características adiante referidas: 

a) Pouca elasticidade da procura. 

b) Quotas de mercado semelhantes. 

c) Elevadas barreiras legais ou económicas ao acesso. 

d)  Integração vertical com recusa coletiva de fornecimento. 

e) Falta de um contrapoder dos compradores. 

f) Falta de concorrência potencial. 

Na aplicação da noção de posição dominante conjunta, as ARN podem igualmente ter em 
conta as decisões adotadas nos termos do regulamento relativo ao controlo das 

                                                           
81 Cf. Linhas de Orientação §99. 
82 Cf. Anexo II da Diretiva-Quadro. Segundo esta Diretiva, a lista apresentada não é exaustiva e os critérios 
não são cumulativos e destina-se unicamente a ilustrar os tipos de elementos que podem ser utilizados para 
fundamentar afirmações sobre a existência de uma posição dominante conjunta. 
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concentrações no sector das comunicações eletrónicas, em que a Comissão Europeia 
analisou se as operações notificadas eram suscetíveis de dar origem a uma posição 
dominante conjunta83. 

O raciocínio argumentativo da APAX assenta, numa primeira instância, no caso do Tribunal 
de Justiça Europeu sobre a Airtours contra a Comissão Europeia. Este é o caso mais 
frequentemente referenciado, no contexto das situações de dominância conjunta, embora 
existam outros como os casos Compagnie Maritime Belge ou Sony BMG. Do supracitado 
caso resultaram três princípios para a determinação de dominância conjunta, conforme 
referido pela APAX: 

a) “Deve haver transparência suficiente no mercado de forma a permitir que cada 
membro do oligopólio dominante conheça, de modo suficientemente preciso e 
imediato, a evolução do comportamento no mercado de cada um dos outros membros; 

b) É necessário que a situação de coordenação tácita possa manter-se no tempo, 
existindo um incitamento ao não afastamento da linha de conduta comum no mercado; 
e 

c) A reação previsível dos concorrentes atuais e potenciais bem como dos consumidores 
não deve pôr em causa os resultados esperados da linha de ação comum.” 

Quanto à alínea a), é possível afirmar que existe um grau de transparência bastante 
elevado no mercado de comunicações eletrónicas em geral, e no serviço de acesso em 
banda larga em local fixo em particular, de tal forma que quer os operadores quer os 
consumidores podem ter conhecimento sobre as ofertas retalhistas de cada um dos 
intervenientes, de forma eminentemente instantânea e precisa. Tal facto pode ser 
comprovado por exemplo através do portal COM.escolha da ANACOM.  

Por outro lado, a alínea c) dita que a atuação dos concorrentes ou consumidores não 
colocaria em causa os resultados dos operadores com alegada dominância conjunta, ou 
seja, o mercado estaria de tal forma capturado por estes últimos que qualquer reação por 
parte de outros agentes de mercado não teria influência significativa nos resultados dos 
operadores dominantes. Ora tal não se verifica, uma vez que tanto os consumidores como 
os operadores concorrentes têm tido influência no comportamento do mercado das 
comunicações eletrónicas em geral, e no serviço de acesso em banda larga em particular. 
Por um lado, a preferência por ofertas em pacote conduziu à adaptação dos operadores 
às necessidades do consumidor, pelo que este tem efetiva influência. Por outro lado, 
verifica-se um comportamento diferenciado da Vodafone no mercado, que tem aumentado 
a sua quota de mercado constantemente durante os últimos 10 trimestres, muito em 
detrimento da MEO. Aliás, a própria NOS tem aumentado a sua quota de mercado, também 
capturando parte do mercado da MEO. Com efeito, como atrás referido, face aos dados 
utilizados no SPD (relativos ao final de 2014), os novos dados do final de 2015 entretanto 
solicitados mostram que, enquanto a Vodafone e a NOS angariaram cada um cerca de 
50% dos novos acessos de banda larga em local fixo a nível nacional (excluindo-se os 

                                                           
83 Cf. Linhas de Orientação §101. 
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acessos de banda larga em local fixo suportados em LTE), a MEO praticamente manteve 
o número de acessos de banda larga que tinha no final de 2014. Acresce que desde a 
concentração entre as então ZON e Optimus, que deu origem à NOS (no 3.º trimestre de 
2013) e até ao final de 2015, a quota de mercado conjunta da NOS e da MEO reduziu-se 
em todos os trimestres, tendo passado de 87,8% para 80,4%. Isto sobretudo, como já 
referido, à custa da redução da quota de mercado da MEO, tendo a quota de mercado da 
NOS permanecido essencialmente constante, nos 36%. 

A alínea b) também suscita dúvidas, especialmente por não se confirmarem um conjunto 
de condições que comprovem uma situação de coordenação tácita, ou seja, um incentivo 
permanente à conduta anticoncorrencial pelos alegados operadores dominantes no sentido 
do aumento de preços, maximizando os lucros em prejuízo dos consumidores. 

Sobre este ponto, a APAX elenca, invocando o Anexo II da Diretiva Quadro (2009/140/CE), 
um conjunto de indícios argumentativos quanto à alegada existência de dominância 
conjunta entre a MEO e a NOS, operadores com maior quota mercado (80,4% 
conjuntamente, no final de 2015). 

De facto, um mercado oligopolista, como é o caso do mercado português, não padece 
necessariamente de posições coordenadas, podendo ser efetivamente concorrencial. 
Tendo eventualmente em conta a forma mais gravosa de dominância conjunta (o conluio 
tácito) esta implicaria a existência de um incentivo permanente a movimentos coordenados 
dos dois operadores, levando a um aumento de preços que acabaria por conduzir a uma 
diminuição de bem-estar generalizado. Ora, tal não se verifica no mercado português, uma 
vez que uma política de aumento de preços por parte dos dois operadores em causa 
favorecia os restantes agentes do mercado. Conforme já mencionado, a Vodafone tem 
vindo a praticar uma política de preços mais reduzidos e sucessivamente a ganhar quota 
de mercado. A própria Cabovisão pratica preços de referência relativamente mais baixos, 
e portanto, existe pressão no mercado para que uma dominância conjunta não exista 
efetivamente. 

Ainda assim, rebatem-se os vários argumentos identificados pela APAX: 

a)  Quotas de mercado semelhantes – apesar de serem observáveis quotas de mercado 
elevadas para a NOS e para a MEO, a APAX não refere a sucessiva perda de quota 
de mercado da MEO, não necessária ou totalmente a favor da NOS (que manteve 
praticamente a sua quota de mercado inalterada desde o 3.º trimestre de 2013), mas 
essencialmente devido ao papel de challenger da Vodafone no mercado português. 

 Refira-se também que as quotas de mercado da NOS e da MEO não são semelhantes, 
ainda que tenham vindo a aproximar-se. De facto, enquanto no 3.º trimestre de 2013 
a diferença entre a quota de mercado da MEO e da NOS no mercado retalhista de 
acesso em banda larga era de 15,3 pontos percentuais, essa diferença é ainda de 12,4 
pontos percentuais84. 

                                                           
84 Quotas estimadas sem a consideração dos acessos de banda larga suportados em LTE em local fixo. 
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 Mais importante é o facto de as quotas de mercado serem bem distintas – e inversas 
– em áreas distintas. De facto, enquanto nas áreas C do SPD, e com os dados do 
SPD, a quota de mercado da MEO é 9 pontos percentuais inferior à quota de mercado 
da NOS, nas áreas NC a situação inverte-se, passando a quota de mercado da MEO 
a ser 59 pontos percentuais superior à da NOS. No final de 2015, sem considerar os 
acessos LTE em local fixo na definição de mercado e incluindo a DSTelecom no critério 
de segmentação geográfica, essas diferenças são de 8 pontos percentuais nas áreas 
C e de 73 pontos percentuais nas áreas NC85. 

b) Identidade de preços e similitude das ofertas – existe de facto uma homogeneidade 
elevada nas ofertas da MEO e da NOS, tanto ao nível de preços como ao nível de 
condições de adesão. No entanto, este será um fator expectável, tratando-se de 
serviços também eles relativamente homogéneos, tendo também as ofertas da 
Cabovisão e da Vodafone condições idênticas, embora com preços sensivelmente 
mais baixos. 

c) Pouca elasticidade da procura – a APAX acaba por não desenvolver muito este tema. 
No entanto regista-se que, conforme apresentado no relatório da ANACOM “O sector 
das comunicações 2015”86, o consumidor português tem não só bastante mais 
propensão a mudar de prestador de serviço de acesso à Internet face à média 
europeia87, como também identifica o fator preço como principal motivo de mudança88. 
Assim, não há evidências que confirmem a referida baixa elasticidade da procura. 

d) Elevadas barreiras legais ou económicas ao acesso – o mercado de comunicações 
eletrónicas é intrinsecamente caraterizado por barreiras à entrada pelo investimento 
inicial necessário à construção de uma rede de comunicações. Apesar disto, o 
investimento na expansão de redes FTTH e HFC tem sido constante, também devido 
à Vodafone (identificada como challenger pela APAX), pelo que há um business case 
para o investimento efetuado, sobretudo em áreas competitivas (mais densamente 
povoadas), facilitado em larga medida pela regulação do acesso a condutas e postes. 

e) Falta de contrapoder dos compradores – este ponto tem implícito que o consumidor 
final não tem qualquer poder no mercado, o que não pode ser corroborado pela 
ANACOM. Por um lado, a preferência por ofertas em pacote levou a que os operadores 
adaptassem as suas ofertas e, por outro lado, até ao momento não se encontram 
evidências de elevadas barreiras à mudança de prestador de serviços de 
comunicações eletrónicas, sobretudo em áreas competitivas (na ausência de períodos 
de fidelização). Verifica-se que atualmente, o período de fidelização contratual constitui 
a (única) barreira à mudança (do lado da procura), sem a qual basta agendar uma 
instalação para o consumidor conseguir, de forma quase imediata, mudar de operador. 
Assim, verifica-se que os operadores têm incentivos em apresentar ofertas mais 

                                                           
85 Estes dados não são diretamente comparáveis com os do SPD uma que, por um lado, a abrangência das 
áreas C e áreas NC é diferente e, por outro lado, no SPD estão incluídos os acessos LTE em local fixo da NOS, 
acessos que são agora expurgados. 
86 Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1383299#.V0WcnCEaFv1. 
87 Página 378 do referido relatório. 
88 Página 380 do referido relatório. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1383299#.V0WcnCEaFv1
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competitivas, o que resulta em possibilidades de escolha suficientes para se concluir 
pela existência de contrapoder efetivo por parte dos consumidores. 

f) Falta de concorrência potencial – como referido anteriormente, as barreiras à entrada 
são uma caraterística do mercado de comunicações eletrónicas, o que não facilita a 
entrada de novos intervenientes. No entanto, como se pode verificar pelo investimento 
da Vodafone nos últimos anos, existem efetivamente operadores com capacidade para 
desafiar as posições mais consolidadas da NOS e da MEO.  

 Mais importante, este facto comprova a margem para desafiar estas posições, 
verificando-se não só ao nível da concorrência de preços, mas também ao nível do 
investimento e inovação. Uma prova disso é a recente alteração de velocidades 
iniciada pelo anúncio no início de março de 2016 da Vodafone sobre a sua oferta de 
100 Mbps simétrica e que levou a uma resposta dos restantes operadores. 

g) Ausência de incentivos para desvio do comportamento coordenado – Mesmo 
admitindo, sem conceder, que não existem incentivos à diminuição dos preços dos 
serviços de acesso em banda larga por parte da NOS e da MEO, esta não é a única 
dimensão da “ausência de incentivos ao desvio de comportamentos coordenados”.  

 De facto, num cenário deste tipo haveriam desincentivos à inovação e ao investimento, 
o que não se verifica. Vide a este respeito os investimentos importantes na expansão 
da cobertura da rede da MEO, o que não é compatível com um comportamento de não 
afastamento da linha de conduta comum no mercado. 

Analisando, ponto por ponto, a argumentação da APAX sobre dominância conjunta, 
considerar que MEO e NOS padecem de coordenação tácita constitui uma conclusão 
abusiva à luz das razões explanadas, não obstante haver um ou outro indicador que 
poderia sugerir neste sentido. 

Tal como se referiu, o mercado de acesso em banda larga fixa em Portugal apresenta um 
HHI inferior à média da União Europeia e inferior à maioria dos Estados-Membros, 
assinalando-se que neste mercado ainda não houve notificações que identificassem uma 
posição dominante conjunta (com exceção da Holanda, que acabou por retirar a notificação 
e concluir por dominância individual, após sérias dúvidas suscitadas pela Comissão 
Europeia89). 

Reconhecendo-se que uma das tendências do mercado são os pacotes quintuple play, i.e., 
incluindo banda larga fixa e a componente móvel90, e não detendo a APAX, até 
recentemente, uma oferta de serviço móvel, é percetível a queda de quota de mercado 

                                                           
89 Vide https://circabc.europa.eu/sd/a/9666d336-3c6b-4ee6-b0c2-
7fe846c3c789/Non%20Confidential_%20Withdrawal%20notified%20draft%20WLA%20decision%20ACM.pdf 
e https://circabc.europa.eu/sd/a/5e89a681-fe7b-4e27-ae28-b8d3a8589f7e/NL-2015-
1794%20ADOPTED_EN.pdf. 
90 Esta foi a modalidade que mais cresceu durante 2015 (passou de 33 por cento no final de 2014 para 38,4 
por cento no final de 2015). Fonte: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379596#.V06W6yEaFv0.  

https://circabc.europa.eu/sd/a/9666d336-3c6b-4ee6-b0c2-7fe846c3c789/Non%20Confidential_%20Withdrawal%20notified%20draft%20WLA%20decision%20ACM.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/9666d336-3c6b-4ee6-b0c2-7fe846c3c789/Non%20Confidential_%20Withdrawal%20notified%20draft%20WLA%20decision%20ACM.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/5e89a681-fe7b-4e27-ae28-b8d3a8589f7e/NL-2015-1794%20ADOPTED_EN.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/5e89a681-fe7b-4e27-ae28-b8d3a8589f7e/NL-2015-1794%20ADOPTED_EN.pdf
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379596#.V06W6yEaFv0
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deste Grupo no mercado de acesso em banda larga. No entanto, desde o final de maio de 
2016 a APAX passou a disponibilizar o serviço móvel, dispondo agora de pacotes 
quadruple e quintuple play. 

As reservas da NOS em relação à inclusão da Fibroglobal foram já respondidas nas 
secções anteriores. 

Em relação aos comentários da Vodafone, refira-se em primeiro lugar que a MEO não é o 
operador com PMS nas áreas C no mercado retalhista de banda larga desde 2009, não se 
entendendo assim a classificação da MEO pela Vodafone como “Operador desde sempre 
com PMS”. 

O facto de a quota de mercado da MEO ter aumentado entre 2008 e 2014 nestas áreas, 
não faz por si só com que o mercado tenha passado de prospectivamente concorrencial 
para não concorrencial.  

De facto, por um lado, apesar de a quota de mercado da MEO ter aumentado nas áreas C, 
manteve-se sempre abaixo dos 40%, e até reduziu-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 
2015. Por outro lado, a quota de mercado da MEO nestas áreas continua a ser inferior à 
quota de mercado da NOS em cerca de 8 pontos percentuais91, pelo que não se entende 
como, com base nas quotas de mercado e nos atuais critérios de avaliação de PMS, se 
poderia defender que a MEO – operador que nem tem a maior quota de mercado nas áreas 
C – tenha PMS.  

Além de não se confirmar a tendência de subida da quota de mercado da MEO nos 
trimestres mais recentes, não é correta a afirmação da Vodafone de que a ANACOM 
procedeu “a uma redução do número de obrigações regulamentares a impor à MEO”, que 
aquele operador aliás não concretiza. 

Clarifica-se que a não consideração da ORALL refere-se aos anos de 2010, 2013 e 2014, 
sendo que os dados de 2007 incluem, efetivamente, os acessos suportados na ORALL. A 
exclusão da ORALL está, aliás, de acordo com o designado modified Greenfield approach 
que especifica que o ponto de partida para a análise dos mercados é o mercado retalhista 
e que a ARN deve avaliar se o mercado retalhista é concorrencial, avaliação essa que deve 
ser efetuada na ausência de regulação baseada em PMS92. 

                                                           
91 Já tendo em conta a atualização dos dados para 2015 e sem considerar os acessos LTE em local fixo na 
definição de mercado e incluindo a DSTelecom no critério de segmentação geográfica. 
92 Vide Memorando Explicativo sobre a Recomendação de mercados relevantes de 9 de outubro de 2014: “the 
starting point of any geographic analysis should be the competitive conditions at the retail level. As a result, 
NRAs are expected, where geographically varying competitive conditions suggest a closer look at the possibility 
to identify sub-national wholesale markets, to look at a number of criteria in order to identify – following a 
"modified Greenfield approach" – whether, absent regulatory intervention upstream, there is a risk of consumer 
harm on the retail market due to a lack of competition. 

(…) 

If an NRA can conclude (following a "modified Greenfield approach") that, absent regulation on the WCA market, 
the retail market(s) display(s) sustainable competition in a defined geographic area, it should lead the NRA to 
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Em relação às considerações da Vodafone sobre a análise prospetiva do mercado, 
concorda-se com a constatação de que a infraestrutura de cobre apresentará a prazo 
limitações mais acentuadas tendo em conta a evolução das características dos serviços 
que se encontram já a ser prestados, com cada vez mais débito, incluindo de débito 
simétrico, as quais não são suportadas pela infraestrutura de cobre. 

A ANACOM não ignora que existe uma migração importante dos acessos em cobre para 
acessos em fibra ou cabo. A perceção da ANACOM, pelos dados disponíveis, é que essa 
migração é induzida pelo operador e não ativamente procurada pela generalidade dos 
consumidores e é também resultado da estratégia seguida de manter os preços dos 
serviços suportados em ADSL idênticos aos preços dos serviços suportados em fibra. No 
parágrafo 2.37 do SPD o que se referiu foi que “não obstante o crescimento significativo 
no número de acessos em banda larga suportados em fibra, tal não parece ter afetado de 
modo significativo a evolução do número de acessos suportados em outras 
infraestruturas/tecnologias, que também mantém um crescimento, ainda que relativamente 
reduzido, 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 4.º trimestre de 2014 em 
banda larga foi de 45 mil em fibra, 6 mil em cabo e 7 mil em cobre (ou seja, um número de 
adesões líquidas similar no cobre e no cabo)”. E como se referiu na secção relativa à 
definição do mercado de produto no presente relatório, uma percentagem elevada de 
utilizadores finais mantém ainda o seu produto de banda larga básica, mesmo perante 
alternativas tecnologicamente mais avançadas, de banda larga de alto débito (i.e., em 
freguesias onde a cobertura de cabo é praticamente total e onde não existe cobertura de 
fibra ótica, a MEO mantém ainda um número significativo de clientes suportados em cobre). 

A ANACOM reconhece que, caso os operadores alternativos não mantenham o 
investimento em NRA, naturalmente terão alguns condicionalismos na oferta de serviços 
aos utilizadores finais baseadas em cobre (quer por via das ofertas de referência ORALL, 
quer por via da oferta “Rede ADSL PT”). 

Sem prejuízo, atendendo a que a maior parte dos consumidores valoriza ainda o preço 
face a outras características da oferta (como a velocidade do serviço de upload), não é 
totalmente evidente que as ofertas ADSL deixem de ser vistas como alternativa ao serviço 
de fibra, mesmo com ofertas com preços significativamente mais competitivos (como os 
que a Vodafone atualmente pratica). Tal acontece atualmente, como atrás referido, em 
áreas com cobertura elevada de cabo e onde os clientes mantêm o acesso em cobre.  

Não está em curso nenhum processo de discussão envolvendo esta Autoridade sobre um 
eventual desligamento da rede de cobre para substituição por uma rede de fibra. Sem 
prejuízo, refira-se que as regras relativas ao “desligamento da rede de cobre” foram fixadas 
na deliberação sobre as alterações à ORALL de 17 de fevereiro de 2010, e foram 
explicitamente mantidas no SPD em análise (vide 5.229 a 5.231): 

                                                           

conclude that regulation is no longer needed at this wholesale level. As a result, the NRA should de-regulate 
the WCA market in this geographic area”. 
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 “5.229. No caso do acesso ao cobre, afigura-se importante, tendo também em conta 
a obrigação de não discriminação, que a MEO informe os beneficiários da 
atual ORALL, com uma antecedência razoável, sobre: 

 -  a data em que pretende instalar um novo ponto de agregação/central local 
– MDF – para 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.  

 5.230. 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 201093, mantendo-se o 
entendimento da ANACOM sobre as mesmas. 

 5.231. Com efeito, mais especificamente e em linha com o definido pela Comissão, 
a 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 pela MEO um acesso equivalente, esse prazo pode ser 
reduzido para 3 anos.” 

O entendimento da Vodafone de que, a confirmar-se o desligamento da rede de cobre para 
substituição por uma rede de fibra, a ANACOM terá de reverter totalmente o seu 
entendimento sobre a capacidade de os operadores alternativos continuarem a competir 
sobre a rede de cobre do operador com PMS, conforme defende no SPD, não é correto. 

O que a ANACOM afirma é que atualmente, em determinadas áreas (maioritariamente em 
áreas C), e no período que decorre até à próxima análise de mercado, os operadores 
alternativos utilizam a ORALL de forma complementar às suas redes de fibra, tendo por 
esse motivo concluído sobre a necessidade de manter a regulação desta oferta (que, no 

                                                           
93 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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limite, poderia ser considerada desnecessária dado o investimento que estes operadores 
já efetuaram nestas áreas). Refere ainda que, nas restantes áreas (maioritariamente em 
áreas NC), nas quais a utilização da ORALL é pontual, a MEO não tem praticamente 
acessos em fibra, pelo que com o acesso a condutas e a postes, melhorados com as 
obrigações que se preveem no SPD, os operadores alternativos e a MEO estão em 
condições similares para investirem em redes de fibra ótica (exceto o facto de a MEO deter 
a quase totalidade dos clientes suportados na rede de cobre e, em conformidade, de deter 
informação adicional dos mesmos, informação essa que a Vodafone poderá também ter, 
ainda que em menor escala, no tocante aos seus clientes suportados em LTE em local fixo 
e do serviço móvel terrestre). 

A este respeito, e como se referiu nos comentários genéricos, a taxa de penetração do 
serviço de acesso em banda larga fixa é relativamente reduzida nas áreas NC, pelo que 
apesar de a MEO deter uma quota de mercado de 84% nestas áreas94, em comparação 
com a das áreas C95, pelo que sem prejuízo para outros fatores do lado da procura (como 
a idade da população nestas áreas, as habilitações literárias ou o seu poder de compra), 
não é evidente que não haja margem para adquirir, com ofertas adequadas às suas 
características e, de forma eventualmente mais expedita do que nas áreas C, utilizadores 
que ainda não dispõem deste serviço (além de poder também adquirir atuais clientes de 
serviço ADSL da MEO). 

Neste sentido, não se identifica qualquer necessidade de alteração do SPD no sentido 
proposto pela Vodafone. 

Naturalmente que se reconhece o papel da Vodafone no incremento da penetração de 
banda larga fixa em Portugal, conforme mencionado no entendimento exposto nos 
comentários genéricos. E espera-se que esse contributo da Vodafone se mantenha e que 
mantenha o nível de investimento que tem assegurado em Portugal. Por outro lado, dos 
dados sobre investimento recolhidos pela ANACOM96, verifica-se que a MEO tem, em todo 
o caso, apresentado um investimento superior ao da Vodafone em Portugal. Com efeito, o 
investimento acumulado desde 2006 até 2015 em Portugal pela MEO: 

a) em comunicações eletrónicas é cerca de 4 vezes superior ao da Vodafone, 

b) em redes de fibra ótica é cerca de 5 vezes superior ao da Vodafone. 

A ANACOM também já respondeu na secção relativa aos comentários genéricos sobre os 
fatores que explicam a baixa taxa de penetração de banda larga em Portugal.  

Sobre o desenvolvimento das áreas NC, a Vodafone reconhece que os custos de cobrir 
estas áreas serão significativamente mais elevados que os verificados nas zonas onde a 
Vodafone está presente dada a baixa densidade populacional. Com efeito, nas freguesias 

                                                           
94 Já tendo em conta a atualização dos dados para 2015 e sem considerar os acessos LTE em local fixo na 
definição de mercado e incluindo a DSTelecom no critério de segmentação geográfica. 
95 Cerca de 64% nas áreas C e de 29% nas áreas NC. 
96 Questionário anual de 2015. 
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cobertas pela MEO com NRA a densidade é de 561 alojamentos por km2, sendo a 
densidade nas áreas rurais de 26 alojamentos por km2. Nas áreas intermédias – aquelas 
onde a MEO anunciou o investimento adicional em redes de fibra ótica – a densidade é 
mais próxima das áreas rurais do que das áreas C (45 alojamentos por km2).  

Sobre o otimismo da ANACOM – no entender da Vodafone, radical e infundamentado – ao 
afirmar97 que é possível que as redes dos operadores alternativos “venham a ter, ou 
mantenham, uma abrangência tão, ou mais, extensa como a da rede de fibra ótica da 
MEO”, refira-se que: 

a)  A ANACOM não ignorou “o poder de mercado significativo que a MEO detém e 
manterá nas infraestruturas relevantes para o alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas (e que justificam a manutenção das ofertas ORAC, ORAP e a determinação 
do acesso regulado à fibra ótica escura)”. Aliás, devido a esse poder de mercado, é 
que a ANACOM impôs à MEO a imposição de obrigações adicionais, como a EdI na 
ORAC e na ORAP e a determinação do acesso regulado à fibra ótica escura. Este 
agravamento nas obrigações impostas à MEO é um dos motivos pelos quais a 
ANACOM entende que os OPS dispõem de instrumentos acrescidos para estenderem 
a sua NRA (quer de cabo, quer de fibra).  

 Aliás, a NOS, que ainda está longe de atingir a cobertura de NRA que a MEO pretende 
atingir, não discordou da opção da ANACOM sobre o acesso à fibra ótica da MEO, 
tendo em conta o entendimento desta Autoridade de que o acesso a condutas e 
postes, desde que assegurado o necessário level playing field, é suficiente para as 
necessidades (de expansão da rede) de operadores alternativos nisso empenhados. 

b) A ANACOM não desconsiderou o anúncio do plano de investimento da MEO em mais 
3 milhões de lares e empresas. No entanto, ao contrário da Vodafone, a ANACOM em 
linha com o que antecede não considera natural que tal anúncio impossibilite qualquer 
operador de ter níveis de cobertura idênticos ou superiores aos previstos para a rede 
de fibra da MEO. 

Em conclusão, os comentários recebidos a propósito da análise concorrencial dos 
mercados retalhistas de acesso em banda larga não são de molde a alterar o 
disposto no SPD. 

3.3. Definição do mercado de acesso local grossista num local fixo 

A ANACOM concluiu, no âmbito da análise, que em Portugal, o mercado de acesso local 
grossista num local fixo é nacional e é constituído pelos acessos grossistas suportados em 
infraestrutura de rede de cobre, cabo ou fibra, fornecidos num local fixo. 

                                                           
97 No parágrafo 5.59 do SPD: “Não obstante os planos de investimento dos operadores alternativos (quer dos 
atuais beneficiários da OLL quer dos operadores de cabo) estarem expectavelmente limitados a determinadas 
áreas geográficas, por razões técnico-económicas (e.g. densidade de potenciais clientes e acesso a 
financiamento), é possível que as suas redes venham a ter, ou mantenham, uma abrangência tão, ou mais, 
extensa como a da rede de fibra ótica da MEO”. 
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A APAX concorda genericamente com a definição do mercado de acesso local grossista 
num local fixo (mercado 3a), quer em termos de definição de mercado do produto – em 
particular com a inclusão dos acessos grossistas suportados em cobre, em fibra e em cabo 
– quer em termos de definição do mercado geográfico, tal como resulta do SPD. 

A NOS concorda com a análise desenvolvida pela ANACOM no processo de definição do 
mercado de acesso local grossista num local fixo, que levou à definição de um mercado 
geográfico nacional. 

Já no que respeita ao mercado de produto, a NOS afirma não poder concordar com a 
inclusão da rede de cabo, pelos motivos já amplamente desenvolvidos na resposta à 
consulta de 2012. 

A Vodafone concorda com a análise efetuada pela ANACOM no âmbito da qual se conclui 
que o presente mercado de produto compreende os acessos grossistas suportados em 
infraestrutura de rede de cobre, cabo ou fibra, fornecidos num local fixo e exclui a tecnologia 
móvel, dado o caracter complementar que os serviços prestados sobre esta tecnologia 
assumem sobre os prestados nas demais tecnologias. 

A Vodafone concorda também com a análise efetuada pela ANACOM no âmbito da qual 
se conclui que o presente mercado geográfico é nacional. 

Entendimento da ANACOM 

A única discordância nos comentários recebidos sobre a definição do mercado de acesso 
local grossista num local fixo é a da inclusão dos acessos suportados na rede de cabo 
referida pela NOS. 

A ANACOM mantém sobre esta matéria o entendimento também já desenvolvido quer na 
anterior análise (de 2009), quer no presente SPD. Não se trata assim de matéria nova que 
tenha sido trazida pela NOS. 

Acresce que a Comissão Europeia, na Nota Explicativa que acompanha a Recomendação 
sobre mercados relevantes refere que: 

“The upgrade of coaxial-based networks (CATV) to EuroDOCSIS 3.0 (enabling high 
bandwidths typically up to 100 Mbits) combined with some deployment of fibre closer to the 
end-user has already been taking place on a large scale in the Union while the next 
generation of standards, DOCSIS 3.1 (which is expected to deliver even higher bandwidths) 
is currently under development.  

CATV upgrade bears important consequences for the assessment of competitive dynamics 
on the broadband markets. In order to be able to match the cable operators' offers, fixed 
telecoms operators tend to upgrade their copper networks to NGAs primarily in the 
geographic footprint of the coaxial cable operators. Also, it has been observed - although 
this has occurred in practice in a very small number of Member States to date - that cable 
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operators are now technologically able to make economically viable offers of some type of 
wholesale access products on a commercial basis. The question of the inclusion of such an 
infrastructure in the relevant wholesale broadband access markets at a fixed location should 
therefore be assessed carefully. 

(…) 

Moreover, in order to identify precisely the boundaries of the WLA market, NRAs should, in 
line with competition law principles, assess the constraints stemming from CATV and from 
other platforms (e.g. LTE) providing services on the retail broadband market. In the absence 
of existing or potential CATV-based wholesale access, NRAs should nevertheless assess 
indirect constraints stemming from CATV and other platforms. However, experience under 
the Article 7 procedure has shown that, given the technical limitations of cable operators 
concerning the provision of wholesale access at local level on a scale which is comparable 
to copper or fibre-based network operators, such constraints are at this moment unlikely to 
be strong enough to constrain the pricing of WLA products at national level or even at sub-
national level. However, from a forward-looking perspective and in view of the different 
patterns of CATV rollout and upgrade (e.g. to DOCSIS 3.1) in the Union, NRAs should 
continue assessing their substitutability, with regards to a possible inclusion in the WLA 
market. Regarding the services provided over LTE, it cannot be ruled out that they could 
prove sufficiently substitutable to fixed wholesale local access services. However, it is 
questionable that this evolution will happen in the given timeframe.” 

Ou seja, a Comissão Europeia, ao contrário do entendimento que tinha no passado e que 
era contra a inclusão dos acessos em cabo no mercado de acesso à infraestrutura em local 
fixo (tendo a ANACOM manifestado a discordância com esse entendimento da Comissão 
Europeia e incluído os acessos em cabo neste mercado), manifesta agora abertura para a 
sua inclusão. 

Neste sentido, a ANACOM mantém o disposto no SPD relativamente à definição do 
mercado de acesso local grossista num local fixo. 

3.4. Avaliação de PMS no mercado de acesso local grossista num local fixo 

Na análise ao mercado de acesso local grossista num local fixo, a ANACOM concluiu que 
a MEO detém PMS. 

Relativamente à avaliação de PMS efetuada nos mercados grossistas suscetíveis de 
regulação ex-ante, a AdC demonstra concordância com a generalidade da análise 
efetuada pela ANACOM. 

Entende a AdC, nomeadamente no mercado de acesso local grossista num local fixo em 
face dos critérios avaliados pela ANACOM, que a MEO é detentora de PMS. 

A APAX considera que MEO e NOS encontram-se em posição dominante coletiva no 
mercado de retalho, o que se reflete igualmente no mercado grossista. Em particular, 
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defende que a ANACOM deveria ter em consideração que a rede de cabo e fibra da NOS 
também tem uma cobertura de âmbito nacional muito significativa. Regista a APAX, que 
essa rede é apenas utilizada para fornecimento interno, dado não estar sujeita a regulação 
ex-ante; todavia, não é economicamente viável reproduzi-la, e, a prazo, também não será 
replicável por um concorrente. 

Nestes termos, a APAX considera que a adequada consideração do funcionamento do 
mercado grossista levaria à conclusão de que a MEO e a NOS encontram-se em posição 
dominante coletiva. 

Sem prejuízo, e num cenário em que se assuma a moldura analítica da ANACOM como 
base de trabalho, a APAX entende que o PMS individual da MEO no mercado de acesso 
em banda larga deverá ser mantido. 

A NOS concorda com a análise desenvolvida que identifica a MEO como operador com 
PMS no mercado nacional. 

Contudo, pelos motivos atrás expostos, a NOS considera ser imperativo o desenvolvimento 
de uma análise específica sobre a situação concorrencial nas freguesias em que a 
Fibroglobal desenvolveu a sua rede. 

A Vodafone concorda com a análise efetuada pela ANACOM no âmbito da qual se conclui 
que a MEO detém PMS no presente mercado. 

Entendimento da ANACOM 

Os comentários sobre a dominância conjunta e sobre a Fibroglobal foram já analisados em 
secções anteriores, pelos que se remete para o que aí foi referido. 

Neste sentido, mantém-se a análise desenvolvida no SPD sobre a avaliação de PMS 
no mercado de acesso local grossista num local fixo.  

3.5. Imposição de obrigações no mercado de acesso local grossista num local fixo 

Tendo a ANACOM identificado como relevante para efeitos de regulação ex-ante e de 
acordo com os princípios do direito da concorrência, o mercado de acesso local grossista 
num local fixo, que abrange todo o território nacional, e tendo concluído que a MEO tem 
PMS no mercado relevante identificado, foram impostas as seguintes obrigações: 

- Acesso e utilização de recursos de rede específicos. 

- Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na respetiva prestação de 
informações. 

- Transparência na publicação de informações, incluindo ofertas de referência. 
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- Separação de contas quanto a atividades relacionadas com o acesso e/ou a 
interligação. 

- Controlo de preços e contabilização de custos. 

- Reporte financeiro. 

Destaca-se que, conforme referido no SPD, a obrigação de acesso e utilização de recursos 
de rede específicos inclui a obrigação de acesso desagregado aos lacetes e sublacetes 
locais, em cobre, e aos recursos conexos (incluindo coinstalação nos pontos de agregação, 
backhaul e acesso a condutas e postes) e a obrigação de acesso a fibra escura quando o 
acesso a condutas e postes não for possível. 

No que concerne aos mercados grossistas onde foi identificada a existência de PMS, a 
AdC considera que a manutenção/imposição de obrigações grossistas se encontra 
justificada na análise efetuada pela ANACOM, e entende que as mesmas são essenciais 
para assegurar e fomentar a existência de concorrência efetiva nos mercados a jusante, 
incluindo no mercado retalhista de acesso em banda larga. 

Em particular, entende a AdC que a implementação efetiva do padrão de EdI no âmbito 
das ofertas de referência de acesso a condutas e postes vai ao encontro de necessidades 
específicas do mercado. Também a manutenção e implementação da prática de preços 
orientados para os custos nas ofertas grossistas, considerando preços de transferência 
interna igualmente orientados para os custos, se revela particularmente adequada.  

Quanto à não imposição da obrigação de acesso à rede de fibra da MEO no âmbito do 
mercado 3a, a AdC compreende as preocupações manifestadas pela ANACOM quanto à 
proporcionalidade desta obrigação e quanto ao risco de efeitos negativos nos incentivos 
ao investimento da MEO, embora, refira a AdC, importe ter presente que, de acordo com 
a Recomendação da Comissão Europeia sobre as NRA, o preço regulado de acesso deve 
incorporar o risco de investimento adicional e quantificável incorrido pelo operador, 
refletindo-se num prémio incluído no custo do capital aplicado no investimento. 

Na opinião da AdC, a não imposição desta obrigação poderá fragilizar a concorrência nas 
áreas geográficas em que o desenvolvimento de redes alternativas à da MEO não venha 
a ocorrer, nomeadamente nas áreas onde as condições de investimento são, desde logo, 
menos atrativas. 

Considera a AdC que, na comparação de diferentes opções em termos de obrigação de 
acesso à rede de fibra, para além da possibilidade de imposição de obrigações de acesso 
em algumas áreas geográficas específicas, poderia ainda refletir-se, na análise de 
proporcionalidade, sobre a opção de imposição de obrigação de acesso sem definir as 
respetivas condições, mas reservando a possibilidade de intervenção para eventuais 
situações de litígio. 

Ainda no mesmo contexto, salienta a AdC que, conforme indicado pela ANACOM (no SPD), 
que a Recomendação da Comissão Europeia sobre as NRA refere que qualquer exceção 
à não imposição desta obrigação a operadores com PMS “apenas poderá ser justificada 
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em zonas geográficas em que a presença de várias infraestruturas alternativas, como 
redes FTTH e/ou de cabo, em combinação com ofertas de aceso competitivas, pode 
resultar numa concorrência efetiva a jusante”. Atenta a publicação de uma oferta grossista 
comercial de acesso por parte da MEO, já após a aprovação pela ANACOM do SPD em 
análise, entende a AdC que a ANACOM poderá entender adequado avaliar se a referida 
oferta pode ser considerada competitiva para permitir uma concorrência efetiva a jusante. 

Refere a Ar Telecom que, a ANACOM conclui sobre a existência de PMS da MEO no 
mercado de acesso local nacional. No entanto, destaca a Ar Telecom que, após análise da 
cobertura das redes alternativas nas várias regiões, a ANACOM acaba por decidir pela não 
implementação da medida de acesso à fibra do operador com PMS. Na sua opinião, este 
resultado não reflete a dificuldade com que se confrontam os operadores cujo objetivo não 
é a cobertura massificada de zonas geográficas do território nacional. Segundo a Ar 
Telecom, apesar da cobertura (assimétrica) do território com várias NRA, não existem 
ofertas grossistas de acesso local e central à fibra que permitam garantir a concorrência 
efetiva no segmento empresarial no retalho. 

Assim, considera a Ar Telecom que o acesso grossista à fibra quer ao nível local quer 
central (via oferta de bitstream) é um elemento fundamental para garantir que os 
operadores conseguem efetivamente concorrer a jusante na disponibilização de soluções 
de elevada capacidade e geograficamente dispersas aos clientes não residenciais. 

Quanto à regulação do mercado 3a (e do mercado 3b, nas áreas NC), no contexto das 
RNG rurais a MEO entende que não tem sentido manter a regulação sobre a MEO. 
Defende a MEO que, no mínimo, a implantação destas redes deve ser tida em linha de 
conta ao nível da imposição de obrigações grossistas, revendo-se os remédios em 
conformidade com a transição do cobre para a fibra. Caso contrário, na opinião da MEO a 
ANACOM estará a impor uma duplicação de regulação, uma vez que, no seu entender, as 
redes rurais já funcionam em regime de rede aberta, disponibilizando acesso não 
discriminatório e transparente aos operadores que o solicitem, através de ofertas grossistas 
(acesso virtual e/ou físico à fibra), com consequente efeito de remoção das barreiras à 
entrada. Alerta ainda a MEO que esse acesso é regulado no âmbito dos termos dos 
respetivos concursos públicos e propostas das entidades vencedoras. 

Neste contexto, a MEO considera que se deveria eliminar ou, no mínimo, aligeirar os 
remédios grossistas impostos no âmbito das freguesias que estão cobertas pelas RNG 
rurais, tanto no Mercado 3a, como no Mercado 3b. Caso assim não seja, no seu entender 
estará em causa a violação do princípio da proporcionalidade previsto no artigo 72.º da 
LCE. 

Segundo a Vodafone, a ANACOM efetua uma extensa ponderação sobre a manutenção 
das ofertas grossistas atualmente em vigor no âmbito da presente análise de mercado, 
análise essa que a Vodafone considera desnecessária face à relevância da existência 
destas ofertas na promoção do investimento realizado pelos operadores alternativos mas 
também – já evidente – na insuficiência das condições nas mesmas previstas para 
lograrem atingir um nível mais concorrencial no mercado. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 100 / 201 

 

Efetivamente, no entender da Vodafone, a redução do núcleo de obrigações 
regulamentares a serem impostas ao operador com PMS corresponderia, por um lado, a 
ignorar a situação competitiva profundamente negativa que atualmente se assiste nos 
mercados ora sob análise bem como, por outro lado, seria contrário ao espírito do disposto 
no n.º 3 do artigo 59.º da lei das Comunicações Eletrónicas nos termos do qual as ARN 
devem abster-se de impor qualquer obrigação regulamentar específica se a ARN concluir 
que o mercado é efetivamente concorrencial, o que não é notoriamente o caso na presente 
análise. 

A Vodafone suporta este seu argumento na recomendação da Comissão Europeia no 
âmbito da qual se declara que é de se prever que, após a instalação de NGA, as condições 
de oferta e de procura se alterem significativamente tanto a nível retalhista como grossista, 
podendo ser necessário impor novos remédios. Daqui conclui a Vodafone que a 
ponderação da ANACOM não pode cingir-se à manutenção das mesmas obrigações 
regulamentares. 

A Vodafone refere o argumento da ANACOM (no parágrafo 3.32 do SPD) de que os 
operadores já estão a substituir em parte os acessos desagregados em cobre por 
fornecimento interno de acesso em fibra. No entanto, segundo a Vodafone, a ANACOM 
omite que essa substituição apenas ocorre em zonas muito limitadas do país e que, até ao 
momento, apenas ocorreu através de iniciativas de coinvestimento, o que, não pode a 
ANACOM ignorar, são improváveis de suceder (i) para zonas do país com menor 
densidade populacional e, principalmente, (ii) dado o atual panorama de operadores que 
ainda se mantém neste mercado e o seu reduzido interesse em participar em iniciativas 
desse género, pelo menos sem o inerente incentivo regulatório. 

Por este facto, a Vodafone entende que apenas se poderá qualificar como irrealista e 
infundamentada a hipótese aventada no parágrafo 3.35 do SPD de que o mercado poderia 
até ser concorrencial mesmo que não existisse qualquer obrigação de acesso ao lacete 
local, desde que existissem vários operadores com infraestrutura própria em concorrência. 

A Vodafone reforça o seu argumento de que, mesmo em parte das zonas que a ANACOM 
classifica, no SPD, como concorrenciais, a MEO apresenta uma quota de mercado próxima 
ou superior a 40% o que, nos termos das linhas de orientação da Comissão Europeia 
relativas à análise dos mercados relevantes, não representa um sinal inequívoco de 
existência de concorrência adequada e, portanto, não se encontra conforme aos 
pressupostos legais de desregulamentação do mercado. 

Adicionalmente, a Vodafone refere que não será exclusivamente a ausência de acesso 
regulado às condutas e postes que determinaria uma redução de investimento por parte 
dos operadores alternativos, mas deve ser também uma preocupação a ausência de uma 
regulação eficaz sobre o acesso a essas infraestruturas que poderá determinar a ausência 
desse mesmo investimento ou a sua inversão. 

Para a Vodafone, principalmente, a ausência de opções de coinvestimento deverá ser uma 
fonte de preocupação na análise deste mercado, sem o qual a mera existência de 
promoção ao investimento cada vez fará menor sentido e será cada vez menos credível de 
vir (o investimento) a efetivar-se. 
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O resultado da presente análise de mercado e da ausência de atuação regulatória, ao 
contrário do afirmado pela ANACOM, retira, segundo a Vodafone, toda a atratividade para 
a expansão (ou entrada) de operadores no mercado, bem como o investimento em rede 
de fibra. 

Com efeito, a Vodafone considera que a ANACOM parece ignorar que os operadores 
alternativos que não faziam parte do duopólio instituído em Portugal já abandonaram o 
referido mercado ou tendem a decrescer a sua quota. Refere adicionalmente que a única 
exceção a esta tendência foi a própria Vodafone que não se baseou, porém, na 
possibilidade de investimento isolado (mesmo que com recurso à ORAC e ORAP) para 
desafiar o duopólio, mas sim na realização de acordos de coinvestimento que permitiram 
fazer face à inviabilidade económica de replicar a rede da MEO (conforme aliás admitido 
pela ANACOM) e promoveram a exigida e recomendável racionalidade económica dos 
investimentos para a expansão de redes de nova geração fixas. 

Assim, ao contrário do entendimento manifestado no SPD, a Vodafone entende ser 
relevante, outrossim, efetuar uma profunda análise sobre os motivos pelos quais não são 
criadas medidas regulatórias adicionais e reforçadas as medidas regulatórias já em vigor, 
face às insuficiências das atuais para obter os resultados que se pretendem com a 
intervenção regulatória, sob pena de se reforçar progressivamente e de sobremaneira a 
tendência duopolista que se assiste no sector, a nível nacional. 

Desta forma, a Vodafone dá por evidente a necessidade de manutenção dos atuais 
remédios regulatórios existentes, e debruça-se unicamente sobre: 

a) A necessidade de introdução de remédios regulatórios mais eficazes e adequados, 
como seja, a determinação de oferta de acesso desagregado ao lacete de fibra do 
operador com PMS: 

- Por comparação com os demais regimes regulatórios europeus. 

- Por confronto com a Recomendação Europeia sobre a abordagem regulatório 
às NRAs; e, 

- Que sirvam igualmente como motor de promoção do coinvestimento. 

A pronúncia da Vodafone sobre este ponto encontra-se descrita mais 
circunstanciadamente na secção 3.5.1.1. 

A necessidade de efetuar correções essenciais aos remédios regulatórios 
atualmente existentes 

A pronúncia da Vodafone sobre este ponto encontra-se descrita mais 
circunstanciadamente nas secções 3.5.1.4, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4.  
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b) A necessidade de atuação genérica complementar da ANACOM para garantir um 
nível de concorrência adequado em Portugal 

Segundo a Vodafone, a evolução do mercado no sentido do investimento por parte 
dos operadores em redes de fibra ótica evidencia a relevância da regulação do 
acesso às condutas e postes e a necessidade de que tal acesso seja regulado em 
condições funcionais e adequadas a satisfazer as efetivas necessidades do 
mercado. 

O acesso regulado aos postes e às condutas é, no entender da Vodafone, 
pressuposto em que assenta a análise preconizada pela ANACOM no SPD em 
causa e perpassa ao longo das várias fases que compreendem a referida avaliação. 
Dessa mesma análise resulta também, para a Vodafone, que se mantém pertinente 
e importante a regulação do acesso à rede de cobre no âmbito da Oferta de Lacete 
Local (OLL). 

Considera a Vodafone que, no entanto, o funcionamento da ORAC, da ORAP e da 
ORALL tem-se revelado deficiente e a experiência demonstra claramente que 
carece de aperfeiçoamentos, em alguns casos, deveras significativos98.  

Neste contexto e perante a importância da regulação das condições de acesso às 
condutas, postes e pares de cobre reconhecida expressamente pela ANACOM no 
SPD em análise a Vodafone refere ser com elevada expectativa que encara a 
adequação das ofertas de referência que regulam o acesso aquelas infraestruturas. 

Com efeito, segundo a Vodafone, os prazos atualmente consagrados nas ofertas 
em causa, em particular na ORAP e a na ORALL, são completamente desfasados 
da realidade e inadequados para fazer face às necessidades dos operadores e do 
mercado. 

É, assim, no entender daquele operador, particularmente importante e urgente 
modernizar e atualizar a ORAP, a qual, apesar do protagonismo crescente que tem 
vindo a assumir no âmbito do investimento dos operadores em fibra ótica, continua 
a reger-se por procedimentos arcaicos sobretudo quando comparada com os 
termos contemplados na ORAC. Existindo, conforme referido no parágrafo 5.174, 
uma maior incidência em zonas geográficas de menor densidade, a Vodafone refere 
que cada vez mais será necessário recorrer a infraestrutura suportada em postes 
para prosseguir a construção e desenvolvimento de redes de fibra ótica. Por esse 
motivo, a Vodafone entende que é crucial a existência na ORAP de um serviço de 
informação devidamente atualizado e idêntico à Extranet ORAC, incluindo o mesmo 
sistema de semáforos. Desta forma, argumenta a Vodafone que será possível aos 

                                                           
98 A Vodafone refere que esta é uma preocupação que tem vindo a ser manifestada por si e que se mantém 
pertinente. Nesse sentido, a Vodafone refere que formalizou, em 15.09.2014, perante a ANACOM, um pedido 
de alteração das principais ofertas de referência, entre as quais a ORAC, a ORAP e a ORALL, o qual foi objeto 
de posterior insistência em 16.12.2015. 
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operadores saber com algum grau de certeza se existe espaço disponível para a 
instalação dos seus cabos. 

Existe igualmente um conjunto de procedimentos, quer ao nível da instalação e 
fornecimento, quer ao nível da reparação de avarias, que, no entender da Vodafone, 
urge igualmente retificar no sentido de tornar as ofertas efetivamente funcionais e, 
consequentemente, exequíveis no plano operacional. 

No caso concreto da ORAC e no que se refere às considerações tecidas pela 
ANACOM nos parágrafos 5.159 e 5.160 do SPD (pág. 150 e 151), a Vodafone 
propõe que se consagrem condições no pedido de instalação que garantam a 
igualdade perante a MEO, preconizando que o pedido de instalação esteja aceite 
do lado da API da ORAC e que o avanço para o terreno seja imediato, uma vez que 
a MEO também não necessita de submeter qualquer pedido. É, para a Vodafone, 
importante notar que os atuais termos da ORAC impõem que o operador aguarde 
aproximadamente uma semana até conseguir agendar o pedido, o que não faz 
sentido atendendo a que se trata apenas de uma questão processual interna da 
MEO. 

Para além dos prazos e dos procedimentos, é, segundo a Vodafone, fundamental 
adequar os níveis de serviço (SLAs) à realidade do mercado, cuja dinâmica não se 
compadece com os níveis de serviço atualmente consagrados quer na ORAC e 
ORAP, quer na ORALL. 

No mesmo sentido de adequação e realismo, a Vodafone considera essencial que 
se atualizem as penalidades previstas nas ofertas vigentes, privilegiando a sua 
efetiva observância e tornando-as verdadeiramente dissuasoras de 
comportamentos irregulares. 

A Vodafone considera igualmente importante que a revisão das ofertas de 
referência comporte, para além da alteração de algumas normas vigentes, a 
introdução de novos procedimentos que conduzam a uma efetiva adequação das 
referidas ofertas às necessidades do mercado e dos utilizadores. Nesse sentido, 
tendo em vista assegurar a necessária transparência, a Vodafone considera que as 
ofertas de referência, em particular a ORAC e ORAP, devem contemplar a 
obrigatoriedade de apresentação pela MEO de um plano de investimento em 
melhorias ou reforços das condutas e postes, com base numa percentagem das 
receitas provenientes das referidas ofertas de referência – ORAC e ORAP. É, aliás, 
segundo a Vodafone, isso que sucede no mercado da energia em que o regulador 
sectorial (ERSE) impõe à REN e EDP Distribuição essa obrigatoriedade. 

Esse plano de investimento, que a Vodafone propõe que seja comunicado 
semestralmente aos operadores, deve focar-se, segundo aquele operador, nos 
seguintes pontos: 

- Investimento na expansão e/ou reforço das condutas e postes existentes em 
caso de estarem próximo de saturação. A execução dessas expansões ou 
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reforço deverão ser efetuadas, no entender da Vodafone, com base nas 
estimativas relativas à ORAC e à ORAP que os operadores têm que fornecer 
semestralmente à MEO. 

- Projetos de reabilitação urbana e modernização da rede de infraestruturas (e.g. 
migração de redes aéreas e fachada para redes em conduta impostas pelo 
município ou similares), deixando capacidade instalada para acesso no âmbito 
da ORAC a outros operadores. 

Na perspetiva da Vodafone, o enquadramento das atuais ofertas de referência tem 
vindo a revelar-se pouco encorajador de uma atuação competitiva dos operadores 
alternativos perante a própria MEO, gerando por parte desta, não raras vezes, 
comportamentos desconformes com os princípios e regras legais aplicáveis, 
nomeadamente em matéria de não discriminação, cujos efeitos prejudicam, a seu 
ver, o normal funcionamento do mercado e afetam inevitavelmente a prestação de 
serviços pelos demais operadores alternativos que dependem de cada uma das 
ofertas de referência em causa. 

Assim, segundo a Vodafone, compromete-se, em última instância, o 
desenvolvimento dos mercados que são objeto do SPD, com especiais 
repercussões na oferta rápida de mais e melhores serviços aos utilizadores finais. 
Em conclusão, para a Vodafone é fundamental que a revisão dos mercados de 
acesso local grossista num local fixo e de acesso central grossista num local fixo 
para produtos de grande consumo imponha uma alteração da ORAC, da ORAP e 
da ORALL, nos termos que explicita no Anexo 1 da sua pronúncia. 

Entendimento da ANACOM 

A AdC, compreendendo as preocupações manifestadas pela ANACOM quanto à não 
proporcionalidade da imposição de uma obrigação de acesso à fibra da MEO e quanto ao 
risco de efeitos negativos nos incentivos ao investimento da MEO, entende também que a 
não imposição desta obrigação poderá fragilizar a concorrência nas áreas geográficas em 
que o desenvolvimento de redes alternativas à da MEO não venha a ocorrer, 
nomeadamente nas áreas onde as condições de investimento são, desde logo, menos 
atrativas. 

A este respeito faz-se notar que as freguesias pertencentes a áreas NC são freguesias 
com indicadores socioeconómicos e demográficos que comparam negativamente com os 
das freguesias nas áreas C e, por esse motivo, eventuais obrigações de acesso à fibra, 
ainda que o preço regulado de acesso incorporasse o risco de investimento adicional e 
quantificável incorrido pelo operador, traduzido num prémio incluído no custo de capital, 
poderiam desincentivar o investimento, o que resultaria num prejuízo para os utilizadores 
destas áreas que se veriam privados do acesso a pelo menos uma NRA. 

De facto, os concelhos com pelo menos uma freguesia nas áreas C (segundo o SPD), 
apresentam, em média, um poder de compra per capita cerca de 30% superior ao dos 
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concelhos com freguesias em áreas NC99. Foi já referido também que nas freguesias nas 
quais a MEO ainda não tem NRA e que não são cobertas por redes rurais (em mais de 
50%) existem 45 alojamentos por km2, muito próxima da densidade em freguesias rurais 
que é 26 alojamentos por km2 e muito inferior à densidade nas freguesias cobertas pela 
MEO que é de 561 alojamentos por km2. É pelo facto de nestas áreas as condições de 
investimento serem menos atrativas que se considera dever promover o investimento, 
regulando de forma expressiva o acesso a condutas e a postes, baixando as barreiras à 
expansão por parte dos operadores alternativos à MEO. 

Verifica-se ainda que, mesmo com a existência de ofertas grossistas reguladas como a 
OLL ou a oferta Rede ADSL PT, nestas áreas o recurso a estas ofertas tem sido residual, 
o que contribui para a manutenção das elevadas quotas de mercado da MEO. Sem 
prejuízo, nestas áreas mantém-se, e até reforça-se, a regulação, destacando-se o acesso 
a condutas e a postes, com as obrigações de EdI. 

A proposta da AdC de refletir-se, na análise de proporcionalidade, sobre a opção de 
imposição de obrigação de acesso sem definir as respetivas condições, mas reservando a 
possibilidade de intervenção para eventuais situações de litígio poderia em teoria ser 
razoável. No entanto, atento nomeadamente o teor da resposta da Vodafone ao SPD, 
antecipa-se que, caso se adotasse essa opção, os pedidos de intervenção da ANACOM 
seriam imediatos e sobre os diversos aspectos da oferta comercial já apresentada pela 
MEO, redundando na prática num acesso fortemente regulado. 

A questão abordada pela Ar Telecom, relativa ao segmento empresarial, foi já respondida 
nos comentários genéricos, clarificando-se que a presente análise incide no mercado de 
grande consumo. A oferta grossista pretendida pela Ar Telecom foi equacionada na análise 
do mercado de comunicações eletrónicas de elevada qualidade num local fixo (segmento 
empresarial)100. 

Também a ANACOM já se pronunciou nos comentários genéricos, a propósito da 
Fibroglobal, sendo que a questão aqui suscitada pela MEO é a de não ser proporcional 
manter as obrigações de acesso previstas no mercado 3a e 3b (não detalhando contudo 
se se refere ao acesso a condutas, a postes, a fibra escura, à OLL ou à Oferta Rede ADSL 
PT). Independentemente dos motivos que estão na base da não utilização, pelos OPS, da 
oferta da Fibroglobal, o certo é que esta oferta está a ser utilizada basicamente apenas 
pela MEO, pelo que se justifica plenamente a manutenção das obrigações da MEO nas 
áreas rurais cobertas pela Fibroglobal. Quanto às áreas cobertas pela DSTelecom, o 
entendimento da ANACOM é que se trata de uma oferta que ainda está a iniciar-se, não 
cobrindo a totalidade das freguesias dos concelhos abrangidos pelo concurso público, 
havendo que acompanhar a sua evolução, podendo existir clientes específicos que 
desejam manter a oferta suportada na rede de cobre. Neste caso, a ausência de obrigações 
de acesso não permitiria aos OPS concorrer por esses clientes, nestas áreas onde a quota 
de mercado da MEO é bastante elevada (nas freguesias rurais com mais de 50% de 

                                                           
99 Fonte INE “Poder de compra per capita por Localização geográfica (NUTS - 2013)” e análise da ANACOM. 
100 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380876#.Vzw-YCGs-70.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1380876#.Vzw-YCGs-70
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cobertura de NRA rural – DSTelecom e Fibroglobal – a quota de mercado da MEO, com os 
dados do SPD, era de 91%, valor que se mantém com base nos dados de 2015101). 

A ANACOM não concorda com o entendimento da Vodafone de que a ponderação 
efetuada pela ANACOM no SPD sobre a manutenção das ofertas grossistas atualmente 
em vigor no âmbito da presente análise de mercado, é desnecessária face à relevância da 
existência destas ofertas na promoção do investimento realizado pelos operadores 
alternativos. Para chegar à conclusão sobre a relevância da existência destas ofertas na 
promoção do investimento realizado pelos operadores alternativos é, natural e 
evidentemente, necessária efetuar essa ponderação. Por outro lado, relembra-se a este 
propósito que, nos termos da lei, quaisquer obrigações impostas a um operador com PMS: 

a)  Devem ser adequadas ao problema identificado na fase de avaliação de PMS, 
proporcionais e justificadas à luz dos objetivos de regulação consagrados no artigo 5.º 
da LCE (artigo 55.º, n.º 3, alínea a) e artigo 66.º, n.º 2). 

b)  Devem ser objetivamente justificáveis em relação às redes, serviços ou infraestruturas 
a que se referem (artigo 55.º, n.º 3, alínea b), da LCE). 

c) Não podem originar uma discriminação indevida relativamente a qualquer entidade 
(artigo 55.º, n.º 3, alínea c), da LCE). 

d) Devem ser transparentes em relação aos fins a que se destinam (artigo 55.º, n.º 3, 
alínea d), da LCE). 

Não se trata portanto de um ato automático sem necessidade de fundamentação, como a 
Vodafone parece defender. 

Também a ANACOM não concorda com a argumentação da Vodafone que parece indiciar 
que a ponderação da ANACOM se cingiu à manutenção das mesmas obrigações 
regulamentares. A este propósito, remete-se para a leitura da secção “A evolução para as 
NRA e o acesso à fibra ótica” do SPD (parágrafos 5.58 a 5.86) na qual se avalia a 
proporcionalidade de uma eventual nova obrigação de acesso à fibra. Além dessa 
ponderação de uma obrigação adicional, a ANACOM impôs efetivamente novas 
obrigações, como a oferta de fibra escura e a EdI na ORAC e na ORAP.  

Apesar de a substituição de parte dos acessos desagregados em cobre por fornecimento 
interno de acesso em fibra ocorrer em zonas muito limitadas do país, o certo é que, no 
caso da Vodafone e no final de 2015, apenas 17% dos acessos de banda larga são 
suportados em acessos desagregados em cobre. O peso destes acessos era de 58%, em 
2012, 47% em 2013 e 29% em 2014. Não é correto afirmar que essa substituição apenas 
ocorreu através de iniciativas de coinvestimento, sendo que, com base em dados relativos 
ao final de 2015, quase 70% da fibra ótica a que a Vodafone tem acesso (excluindo zonas 

                                                           
101 Sem considerar os acessos LTE em local fixo na definição de mercado e incluindo a DSTelecom no critério 
de segmentação geográfica. 
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rurais e a oferta comercial da MEO) foi instalada pela própria, a que deve ser adicionada a 
rede de fibra ótica da então Optimus, entretanto adquirida pela Vodafone102. 

A hipótese aventada pela ANACOM de que o mercado poderia até ser concorrencial 
mesmo que não existisse qualquer obrigação de acesso ao lacete local, desde que 
existissem vários operadores com infraestrutura própria em concorrência, qualificada pela 
Vodafone como irrealista e infundamentada, deve ser devidamente contextualizada, o que 
foi feito no SPD, mas parece não ter sido devidamente interpretado. Transcreve-se assim 
o parágrafo 3.35 do SPD: 

 “3.35. Ou seja, caso assim fosse, estar-se-ia a sobrestimar a quota de mercado da 
MEO que, pelo facto de se estar a restringir (artificialmente) o âmbito da 
definição de mercado, teria, no mercado grossista – que, relembre-se, apenas 
existe porque foi imposta regulação (a OLL) – uma quota de mercado muito 
mais elevada, dado ser o único operador sujeito a obrigações de acesso neste 
âmbito. Acresce que, na realidade, e num cenário extremo, o mercado 
retalhista poderia até ser concorrencial mesmo que não existisse qualquer 
obrigação de acesso ao lacete local, desde que existissem vários operadores 
com infraestrutura própria em concorrência.” 

Esta referência surge na secção relativa à definição do mercado de produto 3a e, em parte, 
destina-se a refutar o argumento no passado suscitado por vários operadores – incluindo 
a Vodafone – de que o fornecimento interno (no fundo, a rede própria de cada operador), 
não deve ser considerado para efeitos da definição daquele mercado. O que se afirma é 
que “num cenário extremo, o mercado retalhista poderia até ser concorrencial mesmo que 
não existisse qualquer obrigação de acesso ao lacete local, desde que existissem vários 
operadores com infraestrutura própria em concorrência”. Quando o que a Vodafone tem 
defendido é que no mercado 3a se deveriam considerar apenas os acessos OLL, devendo, 
consequentemente, a MEO ter 100% de quota de mercado, e o mercado manter-se 
permanente e indefinidamente, regulado.  

Refira-se ainda que em algumas freguesias que a ANACOM classifica, no SPD, como 
concorrenciais, a MEO apresenta, de facto, uma quota de mercado próxima ou superior a 
40%, o que não significa necessariamente que haja barreiras à entrada ou que o mercado 
não esteja ou não evolua para uma situação concorrencial. Na análise anterior (de 2009), 
a ANACOM também incluiu nas áreas C um conjunto de áreas de central nas quais a quota 
de mercado da MEO era superior – não a 40%, mas sim – a 50%, sem que fossem 
colocados em causa os pressupostos legais de desregulamentação do mercado.  

Não se percebe também as referências da Vodafone à “ausência de atuação regulatória” 
em resultado da presente análise e à necessidade de “efetuar uma profunda análise sobre 
os motivos pelos quais não são criadas medidas regulatórias adicionais e reforçadas as 
medidas regulatórias já em vigor” uma vez que, como se viu, no SPD está previsto um 

                                                           
102 Em fevereiro de 2016 a Vodafone exerceu a opção de compra da rede de fibra da Optimus. Esta opção de 
compra (sobre a Rede Optimus Alienável) fazia parte de um dos compromissos assumidos em 2013 pelas 
então Optimus e ZON no âmbito da operação de concentração Kento*Unitel*Sonaecom/ ZON*Optimus. 
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acréscimo de obrigações (excluindo-se a expansão das áreas C), apesar das evoluções 
positivas que se têm verificado no mercado. 

Sobre as propostas da Vodafone de modernizar e atualizar as ofertas de referência, as 
mesmas não são analisadas neste contexto, sendo matéria a analisar após a publicação 
final da análise de mercados, tendo já em conta as obrigações decorrentes da EdI. Sem 
prejuízo, sugere-se que a MEO tome a iniciativa de, num prazo de 2 meses após a 
publicação da decisão final, apresentar à ANACOM proposta de outras melhorias a 
introduzir na ORAC e na ORAP, que não as relacionadas com as obrigações decorrentes 
da EdI, tendo em conta as propostas dos operadores. Posteriormente esta Autoridade irá 
analisar essas propostas com vista à eventual revisão das ofertas103. Assinala-se que, em 
relação aos prazos, a imposição da EdI na ORAC e na ORAP promoverá por certo já uma 
alteração no sentido proposto pela Vodafone e incidirá assim nas matérias cuja alteração 
é mais premente.  

As sugestões da Vodafone relativamente às considerações tecidas pela ANACOM nos 
parágrafos 5.159 e 5.160 do SPD (pág. 150 e 151) são analisadas na secção relativa à 
imposição da EdI na ORAC e na ORAP.  

Quanto à proposta da Vodafone de a ANACOM obrigar a MEO a investir em melhorias ou 
reforços das condutas e postes, com base numa percentagem das receitas provenientes 
das correspondentes ofertas de referência, refira-se que a decisão de quanto e onde 
investir, por parte de uma entidade privada, é uma decisão da total autonomia da empresa, 
não estando tal imposição no âmbito dos poderes conferidos por lei à ANACOM, nem 
prevendo a lei a imposição de uma obrigação com essas características com vista à 
prossecução das suas atribuições104. 

Em conclusão, da análise dos comentários recebidos não decorrem alterações face 
ao disposto no SPD. 

3.5.1. Obrigações de acesso 

3.5.1.1. Não imposição do acesso à rede de fibra da MEO 

A APAX não concorda com as conclusões da ANACOM a respeito da inadequação, no 
momento presente, em se impor uma obrigação de acesso à rede de fibra ótica da MEO 
(mesmo ressalvando que, face à evolução do ambiente concorrencial do mercado 
relevante, poderá a ANACOM desenvolver uma nova análise e rever em particular o quadro 
de obrigações impostas ao operador com PMS) e considera imperativo que a ANACOM 
promova o acesso dos operadores alternativos à rede de fibra da MEO em todo o território 
nacional. 

                                                           
103 Convida-se também a MEO a propor melhorias na ORALL no sentido proposto pelos OPS, num prazo de 5 
meses após a publicação da decisão final. 
104 Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, que aprova os estatutos da ANACOM. 
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Alega a APAX que as suas participadas foram marginalizadas e excluídas do acesso a 
RNG no território nacional e invoca que, estando em causa investimentos de grande 
envergadura, teria sido fundamental que a ANACOM tivesse criado condições para que se 
respeitassem os princípios do investimento partilhado dos operadores conforme previsto 
na Recomendação da Comissão Europeia sobre NGA. Aponta a APAX que a ANACOM 
nada fez, tendo passado 7 anos desde a última análise de mercado, e tendo já ocorrido 
uma parte muito substancial do investimento em RNG. 

Por outro lado, realça a APAX que o investimento em RNG tem sido feito também ao abrigo 
de acordos de partilha de investimento e de infraestrutura entre os maiores operadores 
presentes no mercado nacional dos quais a APAX tem sido deixado de fora, encontrando-
se presentemente numa situação de marginalização no que toca ao acesso a RNG. 

Considera assim imperioso que a ANACOM retire as devidas conclusões da observação 
do mercado e da sua própria inação durante um longo período e promova soluções que 
permitam aos operadores (a quem não foi dada a oportunidade de participar em soluções 
de investimento em RNG com risco partilhado) o acesso a estas mesmas redes em 
condições económicas razoáveis. 

A APAX concorda com a proposta de manutenção das ofertas ORALL, ORAC e ORAP e 
de imposição de acesso a fibra escuras nestas duas últimas. 

Contudo, a APAX entende que a ANACOM deveria ter ido mais longe na regulação que 
propõe no SPD, incluindo a obrigação de acesso à fibra da MEO e de acesso ao cabo da 
NOS, que decorre da posição de domínio conjunta e da necessidade de manter uma 
escada de investimento que viabilize a entrada de operadores alternativos na prestação de 
serviços típicos de NRA. 

De forma a evitar eventuais dificuldades no acesso à infraestrutura física, decorrentes de 
arquiteturas de rede já implementadas sem considerações de facilitar a desagregação dos 
lacetes de fibra ou cabo, defende a APAX que esta obrigação deveria materializar-se numa 
oferta de acesso bitstream Ethernet, a qual deveria ter caraterísticas técnicas e preços 
grossistas que permitissem uma concorrência efetiva a nível retalhista, em termos de 
preços e funcionalidades das ofertas ao cliente final. No seu entender, a oferta poderia 
abranger quer o mercado 3a, através de pontos de agregação próximos dos acessos de 
cliente, quer o mercado 3b, com pontos de agregação de nível regional. 

A Vodafone defende, como atrás referido, a necessidade de introdução de remédios 
regulatórios mais eficazes e adequados, como seja, a determinação de oferta de acesso 
desagregado ao lacete de fibra do operador com PMS.  

Justifica tal posição: 

a) Por comparação com os demais regimes regulatórios europeus 
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De uma análise comparativa ao acesso regulado a redes de fibra em 17 países 
europeus105, a Vodafone conclui que em apenas 6 países106 não é imposta a 
desagregação à rede de fibra do operador com PMS e destes 6 países: 

- Em Espanha, era imposto o acesso à rede de fibra do operador com SMP, 
embora apenas com uma velocidade inferior a 30 Mbps, mas acabou de ser 
aprovada a mais recente análise de mercado no âmbito da qual é imposto o 
acesso à rede de fibra do operador com SMP, em regime VULA; 

- Na Suíça107, o seu Conselho Federal emitiu um relatório nos termos do qual 
indica que o motivo pelo qual não pode impor o referido acesso decorre de uma 
legislação insuficiente, motivo pelo qual já está neste momento planeada uma 
alteração legislativa de forma a alterar a referida situação e garantir-se 
igualmente o acesso regulado à rede de fibra do operador com PMS108. 

- Na Bélgica, a Belgacom apenas iniciou o seu investimento em FTTH em 
determinadas zonas de construção recente em 2014 sendo que, sem prejuízo, 
o acesso grossista à rede de cabo encontra-se regulatoriamente mandatado109. 

- Na Irlanda e no Reino Unido, tal ausência de acesso desagregado à fibra é 
ainda colmatada pela existência de uma oferta de acesso à rede de fibra tipo 
“VULA” e, recentemente, no Reino Unido, a OFCOM determinou que, para 
além da oferta de acesso à rede de fibra tipo VULA, os operadores alternativos 
iriam ter acesso desagregado à rede de fibra da BT110; 

Ou seja, refere a Vodafone que Portugal é o único país na Europa (i) em que a 
instalação de fibra pelo operador com PMS se iniciou em 2009/2010, (ii) em que a 
lei permite efetivamente a imposição deste remédio, (iii) em que a ausência de 
imposição de acesso desagregado à rede de fibra não é substituída por uma 
imposição de apresentação de uma oferta tipo “VULA” e (iv) em que a ARN não 
planeia alterar a presente situação nos próximos 3 anos. 

A Vodafone constata que, do ponto de vista de avanço tecnológico, e de acordo 
com o Digital Economy and Society Index (DESI): 

                                                           
105 Áustria, Bélgica, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia e Reino Unido. 
106 Bélgica, Suíça, Espanha, Irlanda, Portugal e Reino Unido. 
107 Que não pertence à União Europeia e portanto, beneficia de um estatuto que a “isenta” de seguir as 
Recomendações da Comissão Europeia e a dota de mais autonomia na definição de instrumentos de 
intervenção. 
108 Vide http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03498/index.html?lang=fr.  
109 Vide http://www.culleninternational.com/product/documents/CTTEEU20160041.  
110 Vide  

http://arstechnica.co.uk/business/2016/03/ofcom-bt-openreach-dark-fibre-wholesale-priceslease-Lines. 

http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03498/index.html?lang=fr
http://www.culleninternational.com/product/documents/CTTEEU20160041
http://arstechnica.co.uk/business/2016/03/ofcom-bt-openreach-dark-fibre-wholesale-priceslease-Lines
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- Os países com as economias digitais mais avançadas têm todos quadros 
regulatórios no âmbito dos quais é imposto um qualquer acesso (ativo ou 
passivo) à rede de fibra do operador incumbente (Dinamarca, Suécia, Finlândia 
e Holanda). 

- Do ponto de vista da concorrência, Portugal está entre os dez países em que o 
operador com SMP tem maior quota de mercado na banda larga fixa, por 
comparação com os operadores alternativos em conjunto. 

- Sem prejuízo, em Portugal, a quota de mercado dos operadores alternativos 
na única rede do incumbente sobre a qual existe acesso regulado (DSL) é 
marginal face à quota de mercado dos incumbentes nessa mesma tecnologia 
(13% vs. 87%). 

Para a Vodafone, o habitual argumento sobre a existência de uma situação 
excecional em Portugal no que se refere à cobertura de NGA não representa, como 
poderia, uma situação de cobertura uniforme no País. De facto, para a Vodafone, o 
efeito de sobreposição de redes tem um caráter enganador quanto à atual cobertura 
de redes no País, estando Portugal longe dos países pioneiros na cobertura real do 
País em FTTH, conforme se constata na figura abaixo indicada, onde o nosso País 
situa-se no 14.º no número de alojamentos (únicos) abrangidos pela rede de fibra 
do operador incumbente: 

 

Em conclusão, para a Vodafone, Portugal encontra-se em verdadeiro contraciclo no 
que se refere à tendência regulatória Europeia111. 

                                                           
111 A Vodafone repete novamente as conclusões já expostas de que: 

a) A elevada cobertura de RNG, para além de, segundo a Vodafone, não representar uma cobertura elevada 
no País, dada a elevada sobreposição de redes, não tem corrigido os problemas de concorrência que se 
verificam e que têm-se vindo a agravar substancialmente. 

b) Ao contrário da existência de uma correlação entre o nível de competitividade dos países e a regulação 
de acesso às NRA, a Vodafone não encontra, porém, qualquer correlação entre o maior avanço dos 
países do ponto de vista do desenvolvimento digital com a maior cobertura de infraestruturas de RNG em 
concorrência (sobreposição) no país. 

c) De facto, o que a Vodafone observa é que na generalidade dos países com um avanço mais notório a 
nível do desenvolvimento da economia digital, é imposto o acesso regulado à rede do operador 
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b) Por confronto com a Recomendação Europeia sobre a abordagem regulatória às 
NRA 

A Vodafone retoma a análise dos antigos mercados 4 e 5 notificada à Comissão 
Europeia a 4 de dezembro de 2008, para referir que naquela análise de mercado a 
ANACOM também tinha determinado não impor qualquer obrigação de acesso à 
rede de fibra do operador incumbente, mas acrescente-se ainda que, naquela 
altura, nem a rede de fibra da MEO tinha a atual dimensão, nem, conforme se 
demonstrou no capítulo antecedente da presente resposta, a situação competitiva 
dos mercados sob análise era tão deficiente quanto é atualmente. 

A Vodafone releva o comentário da Comissão Europeia que chamou a atenção para 
“o facto de os produtos de acesso por fibra óptica já estarem presentes no mercado 
em Portugal e de o Grupo PT já se encontrar em fase de implantação da fibra óptica 
(pelo menos para fins de execução de ensaios)”, o que “pode alterar 
significativamente o panorama em termos de concorrência, especialmente se forem 
encerradas MDF”. 

Daqui decorre, no entender da Vodafone, que para a Comissão Europeia, até 
mesmo ainda na fase de anúncio e de planeamento, os desenvolvimentos em fibra 
ótica podiam travar as tendências em termos de concorrência, aspecto que “é 
especialmente relevante na situação portuguesa em que a competitividade do 
mercado retalhista de banda larga e do mercado WBA [Wholesale Broadband 
Access, mercado grossista de acesso] está – em grande medida – condicionada 
pela disponibilidade de inputs suficientes no mercado de OLL”. 

Refere a Vodafone que a Comissão Europeia não se ficou por aqui, antes apelando 
à imposição de “medidas correctivas aplicáveis aos produtos de acesso por fibra 
óptica” no Mercado 4 e a “examinar atentamente a necessidade de imposição de 
medidas correctivas aplicáveis ao acesso também no Mercado 5”. 

A oferta de serviços suportada em fibra ótica foi então identificada como integrando 
“um conjunto de alternativas tecnológicas de suporte aos serviços de acesso em 
banda larga, com diferentes estados de implementação e maturidade”. Contudo, 
refere a Vodafone que a ANACOM considerou que a fibra ótica, “face à reduzida 
disponibilidade, cobertura e penetração no mercado, o nível de serviço e as 
funcionalidades oferecidas”, deveria considerar-se incluída entre as tecnologias que 

                                                           

incumbente e, em particular, o desenvolvimento da concorrência opera-se através do aproveitamento e 
utilização das redes dos incumbentes (seja em cobre, seja em RNG). 

d) A Vodafone considera assim que a ANACOM deve concluir que a sua proposta de Decisão, ao não impor 
qualquer tipo de acesso à rede de fibra do incumbente, quer de forma ativa, quer de forma passiva, se 
encontra desenquadrada da tendência europeia, sendo já evidentes os desequilíbrios que a ausência de 
regulação deste mercado por mais de 7 anos têm provocado, em especial, no que concerne a ausência 
de medidas efetivas sobre o surgimento de uma nova tecnologia, disruptiva face ao anterior status quo. 

e) Ora, a manutenção de precisamente as mesmas condições regulatórias que determinaram o presente 
resultado não parece ser o caminho adequado, tal como não é claramente, como se demonstra neste 
capítulo, o caminho do resto da Europa. 
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“não são, nas condições actuais [em 2009], por si relevantes para efeitos da 
definição de mercado”. 

Assim, nessa análise de 2009, a Vodafone refere que a ANACOM foi indiferente às 
preocupações manifestadas pela Comissão Europeia, já que desvalorizou os sinais 
de desenvolvimento acelerado da fibra ótica no mercado português, não atualizou 
a sua análise de mercado quanto às áreas consideradas competitivas e onde a 
quota de mercado retalhista da MEO era igual ou superior a 50% em 2007, não 
impôs quaisquer medidas corretivas adicionais quanto ao mercado 4 nem sequer 
as admitiu quanto ao mercado 5. 

Segundo a Vodafone, ao arrepio das suas próprias conclusões, a ANACOM já 
admitia contudo que a oferta de serviços suportada em fibra ótica poderia “vir a 
apresentar desenvolvimentos relevantes no âmbito da evolução para as NRA 
[Novas Redes de Acesso], sendo uma área na qual existe alguma expectativa e 
foram anunciados investimentos ou expectativas de investimento”. 

Assim, refere a Vodafone que, antevia-se, em 2009, que a fibra ótica poderia “vir a 
constituir uma importante fonte de concorrência, devendo por isso ser avaliado o 
impacto de eventuais investimentos, nomeadamente os que venham a ser 
efectuados pela PTC [Portugal Telecom], nas ofertas actualmente reguladas”, o que 
aliás havia já sido imposto pela Comissão Europeia nas suas observações. 

A Vodafone refere ainda que a ANACOM reconheceu que, no período de 
abrangência da análise dos mercados de 2009, a fibra ótica poderia vir a ter 
desenvolvimentos significativos, professando-se que a sua “evolução será 
atentamente acompanhada pelo ICP – ANACOM”, tendo admitido a possibilidade 
de vir a ser necessário “impor [à empresa identificada como tendo poder de 
mercado significativo nos Mercados 4 e 5] obrigações de acesso a fibra óptica, na 
sequência da evolução para redes de acesso de próxima geração, mediante 
decisão específica”112. 

Na análise dos mercados 2009, a Vodafone refere que a ANACOM fez depender a 
imposição de obrigações de acesso a fibra ótica no âmbito do mercado 4 de uma 
futura análise autónoma das consequências da evolução para as redes de nova 
geração, já iniciada com “uma consulta pública específica sobre a temática das 
NRA”. E, no processo de análise dos mercados precedente à análise dos mercados 
2009, a ANACOM justificou precisamente perante a Comissão Europeia a não 
adoção imediata de medidas regulatórias com a circunstância de estas questões 
estarem a ser analisadas em separado, tendo-se comprometido perante a mesma 
Comissão Europeia a “seguir de perto o desenvolvimento desta tecnologia em 

                                                           
112 Do mesmo modo, segundo a Vodafone, a ANACOM admitia ter de analisar a possibilidade de impor, em 
acréscimo à obrigação de acesso a condutas, que resulta da LCE, “o acesso a fibra escura, nomeadamente 
nas situações em que o acesso a condutas não é possível, por razões de capacidade ou de outra ordem, bem 
como a possibilidade de desagregar os lacetes em fibra óptica”, (sendo a imposição da obrigação de acesso à 

fibra escura admitida para o Mercado 4 e para certas áreas consideradas como não concorrenciais do Mercado 
5). 
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relação aos mercados de banda larga” e a concluir “uma consulta pública sobre as 
condições que regem o acesso às redes de nova geração”. 

Defende a Vodafone que a ANACOM terá criado, assim, na Comissão Europeia e, 
por via desta, nos agentes de mercado, a expectativa de que “a publicação do 
respectivo relatório e das orientações daí decorrentes, previstos para breve, permita 
melhorar a segurança regulamentar”. 

Segundo a Vodafone, todos os operadores que se pronunciaram na consulta 
pública sobre a abordagem regulatória às novas redes de acesso em Portugal, com 
exceção da MEO, consideraram que os custos associados à replicação de redes 
concorrentes seriam muito superiores aos benefícios concorrenciais que daí 
adviriam, pelo que seria mais benéfica a existência de uma única rede com acesso 
em regime de igualdade a todos os operadores, que proporcionaria uma mais rápida 
cobertura total do território e constituiria um ativo estratégico do País113. 

A Vodafone refere que, em conformidade com este entendimento dos operadores, 
as potenciais medidas regulatórias equacionadas pela ANACOM no âmbito desta 
consulta foram consideradas insuficientes pela maior parte dos operadores que se 
pronunciaram. Porém, no relatório que veio a produzir sobre a consulta pública 
realizada, publicado em 25 de fevereiro de 2009, apesar de reconhecer os 
potenciais benefícios de uma rede única, e apesar de, mais tarde, no SPD sobre a 
análise dos mercados 4 e 5 de 2012, ter vindo a reconhecer que “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” a ANACOM acabou 
por relativizar a ideia da inviabilidade económica da replicação de redes de nova 
geração. 

E, em dissonância com o entendimento dos operadores, a ANACOM (i) considerou 
que o investimento em (novas) infraestruturas seria a solução mais vantajosa para 
o mercado e aquela que mais contribuiria para a inovação dos serviços prestados, 
(ii) apenas julgou ser necessário114 manter o acesso transparente e não 
discriminatório às condutas da MEO para que os operadores alternativos pudessem 
também construir as suas próprias redes de fibra ótica e (iii) comprometeu-se, na 
eventualidade de não existirem condições para os operadores concorrentes 
desenvolverem as suas redes de um modo “equivalente” ao da MEO, a equacionar 
outras soluções, nomeadamente a imposição de obrigações específicas, como o 
acesso desagregado ao lacete ótico ou o acesso virtual à rede, mas fazendo 

                                                           
113 De acordo com os operadores, era claro que só a MEO beneficiaria das suas economias de escala, 
antevendo-se a replicação da situação de controlo sobre a rede de cobre na rede de fibra, dado que todos 
concordaram nos benefícios de uma separação funcional na rede da MEO, que provocaria uma correspondente 
separação das atividades retalhista e grossista daquela empresa, ficando o fornecimento do acesso à rede a 
todos os operadores a cargo de uma nova entidade autónoma 
114 Optando por uma “abordagem não intrusiva”. 
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novamente depender a adoção destas medidas de análise de mercado a realizar 
no futuro. 

Nesta linha de argumento, refere a Vodafone que, escassos meses após a resposta 
à Comissão Europeia e apenas um mês volvido sobre a publicação da análise dos 
mercados 4 e 5 de 2009, a Ré [expressão inadequada nesta sede e que se julga 
referir-se à ANACOM] manteve inalterada a situação regulatória existente e 
remeteu para um futuro incerto a sua possível reapreciação. 

Segundo a Vodafone, existem, assim, fortes indícios de que a análise dos mercados 
4 e 5 de 2009 já se encontrava desfasada da evolução tecnológica e das condições 
de mercado no momento em que entrou em vigor, tal como a Autora [expressão 
inadequada nesta sede e que se julga referir-se à Vodafone] oportuna e 
fundamentadamente sustentou na sua pronúncia ao SPD sobre a análise dos 
mercados 4 e 5 de 2012. 

Todavia, refere a Vodafone, este desfasamento veio, posteriormente, a tornar-se 
ainda mais gritante. 

Como acima referiu a Vodafone, nas observações formuladas no âmbito do 
procedimento prévio à aprovação da análise dos mercados 4 e 5 de 2009, a 
Comissão Europeia tinha convidado a ANACOM a rever a sua análise de mercados 
de acordo com as orientações da futura Recomendação relativa a medidas 
corretivas em matéria de NGA115, que então se encontrava em preparação e que 
veio a ser publicada em 2010. 

Nela, a Comissão Europeia considerou ser “provável que a instalação de redes 
NGA origine alterações importantes na economia da oferta de serviços e nas 
condições de concorrência” admitindo mesmo que “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”. 

De acordo com a mesma Recomendação, para se atingir um estado de 
concorrência sustentável é necessário que “a nível das infra-estruturas, (…) seja 
fornecido acesso ao segmento terminal da infraestrutura de fibra instalada pelo 
operador com PMS”. 

Mais adianta a Recomendação que, “para garantir uma entrada eficiente no 
mercado, é importante que o acesso seja fornecido a um nível da rede do operador 
com PMS que permita aos novos operadores conseguirem uma escala mínima de 
eficiência que viabilize uma concorrência efectiva e sustentável”. 

                                                           
115 Next Generation Access. 
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Consequentemente, segundo a Vodafone, a Recomendação assume a 
necessidade de medidas corretivas nos então mercados 4 e 5, elencando um 
conjunto de 29 medidas específicas. 

Para a Vodafone, à primeira vista, a ANACOM parecia não ser alheia a estas 
recomendações, uma vez que, pelo menos desde 2009 vinha admitindo ter de rever 
a sua análise dos mercados 4 e 5 à luz das evoluções de mercado propulsionadas 
pela fibra ótica. 

No entanto, refere a Vodafone que, só em fevereiro de 2012, ou seja, mais de um 
ano depois da Recomendação da Comissão e mais de três anos depois de a 
Comissão Europeia a ter instado a atualizar a sua análise de mercado, decidiu a 
ANACOM submeter a consulta pública um SPD quanto a nova análise dos 
mercados 4 e 5 de 2012. 

Neste documento, que submeteu a consulta pública, a Vodafone afirma que a 
ANACOM reconheceu que, “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”, tendo a Vodafone 
repetido as alterações identificadas pela ANACOM no referido documento e que 
ocorreram no mercado nacional que não se repetem, remetendo-se para o referido 
documento116. 

Segundo a Vodafone, no SPD sobre a análise dos mercados 4 e 5 de 2012, a 
ANACOM considerava que o mercado grossista de acesso à rede (Mercado 4) é 
constituído pelos acessos em cobre, cabo e fibra, reconhecendo as diferenças de 
qualidade e capacidade de débito de cada uma destas tecnologias – exatamente 
da mesma forma que considera agora -, e afirmou que as operadoras tenderão a 
substituir as suas redes de cobre e cabo por fibra ótica – exatamente como afirma 
agora. 

Reconheceu também, segundo a Vodafone, que a MEO detinha PMS, já que era, 
na prática, a única entidade com rede própria em cobre e tinha desenvolvido uma 

                                                           
116 Vide http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344921.  

Além disto, segundo a Vodafone, entendia a ANACOM que: 

- “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 5 NC), 
o que é efectuado na presente análise de mercados”. 

- “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”“. 

E, em perfeita coerência, concluía a ANACOM no SPD sobre a análise dos mercados 4 e 5 de 2012 que, “pelos 
motivos expostos anteriormente é oportuno e necessário proceder à revisão da análise dos mercados de banda 
larga”. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=344921
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rede de fibra ótica com cobertura atual e prospetiva muito superior à dos operadores 
alternativos presentes no retalho. 

Em conformidade, a Vodafone referiu que a ANACOM entendia ser imprescindível 
manter a obrigação de acesso à utilização de recursos de rede específicos, bem 
como às condutas e infraestrutura associada, já que a MEO “não disponibilizou 
voluntariamente até à data, nem se perspectiva que o faça a curto prazo, o acesso 
à sua rede de fibra”. 

Entendia também não ser “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”. 

Ademais, a ANACOM esclarecia que “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”. 

E, tendo em conta a inexistência de uma solução técnica e economicamente viável 
para a desagregação física dos lacetes óticos ao nível da central local, propunha-
se impor temporariamente à MEO o fornecimento de “acesso à fibra através de uma 
oferta de acesso virtual […] que permita a um 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”, ficando o operador 
histórico com a obrigação de, “até 3 meses após a decisão final, […] publicar uma 
oferta grossista de referência de acesso à fibra (inicialmente, e temporariamente, 
uma oferta de acesso virtual)”. 

Assim, conclui a Vodafone que, quanto à esmagadora maioria do território nacional, 
o SPD sobre a análise dos mercados 4 e 5 de 2012 reconhecia ter ocorrido desde 
2009 uma muito significativa alteração das condições de mercado, que exigiria uma 
também muito significativa alteração da postura regulatória da ANACOM. 

Ora, segundo a Vodafone, o procedimento de revisão dos mercados que deu 
origem ao SPD sobre a análise dos mercados 4 e 5 de 2012 nem sequer foi 
concluído, não tendo a ANACOM, nos quase quatro anos desde então decorridos, 
adotado qualquer revisão da análise dos então Mercados 4 e 5, baseada ou não no 
SPD sobre a análise dos mercados 4 e 5 de 2012. 

Repete a Vodafone o que já foi mencionado anteriormente na sua resposta: que à 
sombra da inércia regulatória, criou-se um ambiente propício ao agravamento das 
circunstâncias de mercado, que face ao inevitável incremento da importância da 
fibra ótica nos mercados em causa reforçaram a posição já muito significativa da 
MEO e confirmaram (ou mesmo reforçaram) a ausência de concorrência efetiva 
nestes mercados. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 118 / 201 

 

Segundo a Vodafone, esta realidade é comprovável de forma objetiva através de 
dados estatísticos disponibilizados pela própria ANACOM no SPD a que ora se 
responde: 

- O número de acessos através de fibra ótica multiplicou-se por 329 vezes entre 
2009 e o 4.º trimestre de 2015 e 2 vezes entre o final de 2011 e o final de 2015. 

- A proporção do número de acessos de ADSL no número total de acessos à 
banda larga fixa, que se encontra em redução acentuada desde 2006, era em 
2009 próximo dos 57%, em 2011 próxima dos 49% e é hoje por volta dos 33%. 

- O número de acessos à Internet através de fibra ótica, que em 2009 era 
estatisticamente próximo do zero, atingiu 27% do total. 

- No final de 2015, cerca de 96,2% dos clientes do serviço de acesso à Internet 
em banda larga fixa tinham adquirido o serviço no âmbito de um pacote de 
serviços. 

Para a Vodafone, o facto de os pacotes de serviços serem da maior importância 
nos mercados em causa e de só serem competitivos quando em fibra e/ou cabo, e 
já não quando se utiliza a ADSL117, aliada à total ausência de regulação dos 
mercados em que se insere a rede de fibra do operador com PMS, cuja duplicação 
não é economicamente viável, tem vindo a favorecer a MEO, com claros prejuízos 
para os demais operadores, considerando o dinamismo e a forte exigência do 
mercado das comunicações e para os consumidores dos serviços. 

O SPD sobre a análise dos mercados 4 e 5 de 2012 previa, segundo a Vodafone, 
que no curto e médio prazo pudesse ocorrer uma redução da quota de mercado do 
operador histórico, ainda que lenta e restrita a certas áreas geográficas. 

No entanto, na leitura da Vodafone, a verdade é que a quota global do operador 
histórico em Portugal continua a ser superior à média europeia, onde a quota do 
incumbente de Portugal para o serviço de banda larga fixa surge como o 10.º mais 
elevado no conjunto dos Estados-Membros (49% versus média europeia de 41%). 

A Vodafone nota que, em contraciclo com a União Europeia, a MEO registou um 
crescimento da sua quota de mercado na banda larga fixa, tendo apenas decrescido 
nos últimos 2 anos, mas mantendo, de qualquer modo, uma quota superior aos 40% 
(44% no final do 4.º trimestre de 2015). 

A agravar a situação descrita, que de si já permitia seriamente temer que a 
regulação tardia pudesse esbarrar numa realidade irreversível, ocorreu, segundo a 
Vodafone, um facto da maior importância que agudizou a urgência de uma rápida 

                                                           
117 Sobretudo devido ao serviço de televisão, de grande relevância no mercado português, e que apenas na 
fibra de/ou cabo tem um desempenho competitivo. 
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e eficaz intervenção da ANACOM: a fusão entre a ZON (que já resultara de um spin-
off da ex PT (atual MEO) com o terceiro operador móvel (a Optimus), tendo dado 
origem à NOS. 

Com efeito, para a Vodafone, este operador consolidou-se como detentor da 
segunda maior quota de mercado na banda larga fixa (36,4% versus os 44% 
registados pela MEO, líder de mercado) e contribuindo para um elevado nível de 
concentração deste mercado. Tal é mais evidente, no entender da Vodafone, se se 
atender a que: 

- A quota conjunta destes 2 operadores ronda os 80,4%. 

- A quota individual de ambos os operadores é superior a 35%. 

- A quota do terceiro maior operador neste mercado – a Vodafone – apenas 
ascende a 14,8%, seguido da APAX com 4,4%. 

Assim, para a Vodafone, é notória a diferença significativa de dimensão que existe 
entre os dois operadores líderes de mercado e os challengers do mesmo, num 
mercado onde as economias de escala e gama são extremamente relevantes. 

Em conclusão, para a Vodafone, ao contrário do que a ANACOM refere no ponto 
5.78 do SPD, a não imposição de acesso à fibra da MEO não está de todo alinhada 
com os objetivos da Comissão, na sua Recomendação, nem sequer com as várias 
posições específicas da Comissão Europeia sobre o mercado Português e muito 
menos com a posição regulatória que tem vindo a ser assumida (admita-se, de 
forma algo ineficiente) pela ANACOM. 

Pelo contrário, entende a Vodafone que, para além de o SPD desconsiderar a 
evolução do mercado Português, não respeita, igualmente, as recomendações da 
Comissão Europeia sobre o presente assunto – em particular, as recomendações 
específicas já formuladas ao Regulador Português sobre este assunto – e 
representa um recuo inequívoco da posição da ANACOM sobre a matéria. 

A Vodafone considera que não existem quaisquer factos novos que justifiquem o 
referido recuo, devendo, por conseguinte, o sentido provável de decisão a que ora 
se responde ser alterado de forma a tornar-se coerente com as aqui descritas (i) 
prática decisória europeia e (ii) posição regulatória anterior da ANACOM nesta 
matéria. 

c) Por considerar que servem igualmente como motor de promoção do coinvestimento 

Conforme a experiência passada e a sua posição desde sempre assumida, a 
Vodafone defende que uma solução de coinvestimento deveria ser o principal motor 
da garantia de um mercado competitivo. 
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Defende assim a Vodafone118 que, sendo de conhecimento público que a MEO não 
se encontra atualmente aberta a tal possibilidade, a ANACOM deve impor acesso 
regulado à rede de fibra do operador com PMS em todo o território no qual os 
consumidores não possam contar com mais de dois prestadores de serviço fixo de 
comunicações eletrónicas, em igualdade de circunstâncias (ou seja, todos sobre 
Redes de Nova Geração), dado que apenas tal corresponderá a um verdadeiro 
mercado nacional competitivo. 

Com efeito, segundo a Vodafone, o operador com PMS já dispõe de uma ampla 
cobertura de fibra nas áreas competitivas e naquelas onde existem as redes rurais, 
o que torna a MEO como um dos operadores líderes na Europa neste domínio. 

Para a Vodafone, caso a ANACOM altere o critério determinante para classificar as 
“áreas competitivas” substituindo pelo critério em que se encontrem presentes mais 
do que dois prestadores de serviços fixos de comunicações eletrónicas, assim 
excluindo igualmente das áreas não competitivas as zonas com RNG rurais em que 
mais do que dois prestadores de serviços já se encontrem presentes e determine o 
acesso à rede de fibra do operador com PMS apenas nas “áreas não competitivas”, 
a ANACOM estará igualmente a promover o coinvestimento, porquanto o operador 
com PMS terá a oportunidade de decidir entre a opção de promover o 
coinvestimento ou a imposição de um acesso regulado à sua rede de fibra. 

A Vodafone considera que não se verifica qualquer desproporcionalidade na 
imposição desta medida, em primeiro lugar, porque, conforme acima analisado, a 
mesma é absolutamente conforme ao regime jurídico vigente, recomendada pela 
Comissão Europeia (no caso de Portugal, fortemente) e totalmente consonante com 
a prática de todas as congéneres Europeias. 

Adicionalmente, ao impor-se o acesso à rede de FTTH apenas nas zonas não 
competitivas (e de acordo com o critério alterado ora proposto pela Vodafone) tal 
também significará, no entender da Vodafone, que não existe qualquer 
desproporcionalidade ou violação do princípio da confiança, porquanto as zonas em 
que a MEO já se encontra em situação de coinvestimento serão automaticamente 
consideradas competitivas e, portanto, não serão sujeitas a esta obrigação de 
acesso. De resto, para a Vodafone, a recente disponibilização de oferta grossista 
comercial pela MEO à Vodafone (oferta já do conhecimento da ANACOM) também 
já demonstra que o acesso (físico) regulado é tecnicamente viável. 

Refere a Vodafone que a ANACOM apresenta, no seu SPD, uma série de 
argumentos para que o acesso à rede de fibra da MEO não seja aplicado, os quais, 
na perspetiva da Vodafone não podem de todo proceder. 

Com efeito, no que concerne à “proporcionalidade da medida”, para além do 
anteriormente referido contra a sua compatibilidade e conformidade com o resto da 

                                                           
118 Em linha com o que afirma ser a prática regulatória dos Estados-membros, as Recomendações (formais e 
específicas para o mercado Português) da Comissão Europeia e a própria prática decisória anterior da 
ANACOM. 
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Europa, a Vodafone recorda que a medida, conforme agora delineada e tendo em 
vista à verificação do princípio da proporcionalidade das obrigações a impor, não 
incide sobre zonas já competitivas. 

Adicionalmente, refere a Vodafone que caso se adote o critério de “áreas 
competitivas” por si proposto, a referida obrigação de acesso também não incidiria 
sobre as zonas rurais em que já estivessem implementadas redes de nova geração 
em que já se encontrassem igualmente três prestadores de serviço de 
comunicações eletrónicas (ou seja, teria ainda a vantagem adicional de caracterizar 
automaticamente as RNG dessas zonas que estão, de facto, abertas e as que 
apenas o estão num plano teórico). 

A Vodafone refere que a ANACOM indica que tal imposição apenas determinaria o 
acesso a cerca de 6% da rede de FTTH do operador com PMS o que, a seu ver, 
em si, encerra uma visão estática e desatualizada face ao anúncio da MEO em 
infraestruturar mais 3 milhões de casas. Ora, para a Vodafone, tal não será verdade, 
uma vez mais, caso a ANACOM adote o critério de zonas competitivas defendido 
pela Vodafone e considere igualmente o próprio plano de expansão anunciado pela 
MEO para a sua rede de fibra (o qual, naturalmente, apostará na cobertura de 
freguesias nas zonas não competitivas, aumentando a proporção da rede de fibra 
da MEO instalada nestas regiões). 

Refere – uma vez mais – a Vodafone que, caso o operador com PMS adotasse uma 
postura de favorecimento de coinvestimento – uma vez mais, numa lógica de 
partilha recíproca de investimento e consequente garantia de plena igualdade das 
condições de utilização da rede – a imposição de acesso regulado à fibra poderia 
até não ter qualquer efeito prático, porquanto todas as zonas em que a rede se 
encontrava em sobreposição com uma infraestrutura alternativa seriam, por 
natureza, classificáveis como competitivas. 

Ou seja, para a Vodafone, nada existiria de desproporcional numa medida 
regulatória que apenas seria aplicável caso o operador com PMS pretendesse uma 
remonopolização do mercado. 

A Vodafone considera que o mercado já demonstrou de forma inequívoca que a 
existência de acesso regulado à rede do operador com PMS não determinaria 
necessariamente a inexistência de incentivos ao investimento por parte de outros 
operadores alternativos. Com efeito, refere a Vodafone que a ANACOM sabe que 
sempre seria sua intenção continuar a execução do acordo de partilha de RNG com 
a MEO, assim expandindo ainda mais a cobertura de RNG no País e garantindo a 
existência de cada vez mais zonas com a concorrência desejável, vontade esta que 
refere não se ter alterado. 

A opção, por parte dos operadores alternativos, por uma solução de coinvestimento 
(por confronto com a existência de acesso regulado à rede de outrem), garante, 
segundo a Vodafone, maior autonomia na prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas, a possibilidade de diferenciação competitiva, uma redução da 
possibilidade de existência de práticas discriminatórias por parte do operador 
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obrigado ao acesso e, em geral, uma maior equidade e adequação dos níveis de 
serviço aplicáveis ao acesso (recíproco) às redes construídas por cada operador. 

Adicionalmente, numa perspetiva de coinvestimento equilibrado e racionalmente 
económico, a Vodafone entende que os operadores alternativos terão vantagens 
ao nível da segurança jurídica e de permanência no mercado e nas zonas 
exploradas que uma solução de acesso regulado não compreende. 

No entanto, segundo a Vodafone, a opção de investimento isolado não se enquadra 
na mesma ponderação: a Vodafone argumenta que a ANACOM não pode 
efetivamente ignorar que a utilização de outras ofertas de acesso a infraestruturas 
(como a ORAP ou a ORAC) para o desenvolvimento de redes sobrepostas às do 
operador com PMS em zonas de cada vez mais difícil rentabilidade não será uma 
solução adequada ou viável para os operadores alternativos. 

Ora, dado que, segundo a Vodafone, esta não é uma alternativa viável nem 
suficiente e considerando-se que a opção de coinvestimento está (infelizmente) 
afastada, a única forma de presença dos operadores alternativos nas zonas não 
competitivas será, no entender daquele operador, através de acesso regulado à 
rede do operador com PMS nestas zonas. 

Desta forma, para a Vodafone, a imposição de acesso regulado a zonas em que 
não exista coinvestimento compreende, por conseguinte, a criação de um incentivo 
sério para o operador com PMS aderir a este tipo de desenvolvimento do país. 
Acrescenta aquele operador que esta medida equivaleria igualmente a um fomento 
indireto à utilização da ORAC e da ORAP, com vantagens para o operador com 
PMS, ao nível da remuneração grossista destas ofertas. 

Ou seja, para a Vodafone, a presente proposta de imposição de acesso regulado à 
rede de fibra do operador com PMS nunca representaria um desincentivo ao 
investimento por parte dos operadores alternativos ou do próprio operador com 
PMS mas sim um incentivo à existência de operadores com os quais investir. 

A Vodafone refere que a ANACOM invoca, no parágrafo 5.78 do SPD, que entende 
que “a não imposição de acesso à fibra da MEO está alinhada com os objetivos da 
Comissão, na sua Recomendação sobre as NRA, sendo essa não imposição uma 
medida proporcional já que os casos de presença exclusiva da rede de fibra ótica 
da MEO serão casos muito pontuais onde os benefícios de uma eventual imposição 
da obrigação de acesso a esses acessos não superariam os respetivos custos, nem 
será proporcional a imposição de uma oferta de acesso à fibra que abrange um tão 
reduzido número de acessos”. 

A Vodafone considera que a referida afirmação não está correta porque: 

- Em primeiro lugar, conforme analisado nos dois capítulos anteriores, a 
Vodafone considera que não existe qualquer desconformidade na imposição 
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de acesso regulado à fibra com as Recomendações (gerais e específicas) da 
Comissão Europeia, nem com a prática Europeia, bem pelo contrário. 

- Em segundo lugar, a Vodafone não entende como é que o facto de as zonas 
de imposição de acesso regulado à fibra serem reduzidas se poderia traduzir 
em desproporcionalidade para o operador com PMS. Com efeito, a Vodafone 
considera ser o contrário, ou seja, a reduzida aplicabilidade (geográfica) da 
medida sempre seria um fator de redução do seu eventual impacto negativo. 

De qualquer forma, ainda sobre este ponto, a Vodafone argumenta que 
também a alteração do critério de áreas competitivas para o sentido por si 
proposto119 ampliaria o número de áreas não competitivas e, 
consequentemente, também o número de acessos a que os operadores 
alternativos poderiam aceder (assim se reduzindo a alegada, embora 
contraditória, desproporcionalidade). 

- Em terceiro lugar, a Vodafone afirma desconhecer a que “custos” se está a 
ANACOM a referir, uma vez que (i) o acesso a ofertas reguladas não é gratuito 
e é desenhado de forma a ressarcir o operador com PMS de todos os custos 
que tenha com a mesma120 e (ii) o investimento isolado de um operador apenas 
tem como vantagem a sua presença numa determinada zona com menos 
concorrentes, ou seja, do ponto de vista económico, tanto a opção por uma 
modalidade de coinvestimento quanto a opção por uma modalidade de acesso 
aberto (ainda que regulado) significam, na realidade, a verificação de menores 
custos para o operador com PMS na implementação da sua rede. 

Em conclusão, a Vodafone considera que os argumentos apresentados para a não 
imposição de uma obrigação de acesso à rede de nova geração do operador com 
PMS não procedem e não sendo pelo facto de Portugal ter uma cobertura elevada 
de NRA em geral que a situação competitiva melhorou será, pelo contrário, pelo 
facto de Portugal continuar a não ter um acesso regulado à rede do incumbente – 
como sucede no resto da Europa – que a situação continuará a piorar. 

A Vodafone afirma que a ANACOM refere adicionalmente que “A imposição de 
acesso regulado à fibra ótica da MEO poderia resultar numa redução dos incentivos 
para o investimento por parte da MEO, com a possibilidade de ausência de ofertas 
baseadas em fibra ótica numa parte significativa das freguesias incluídas nas áreas 
NC”. 

A Vodafone considera que este argumento também não pode proceder: 

                                                           
119 Isto é, zonas em que estejam presentes mais do que dois prestadores de serviços de comunicações 
eletrónicas. 
120 Nomeadamente se se confirmar a aplicação de um modelo de custeio baseado na metodologia BU LRIC+ 
também para o acesso regulada à rede de fibra da MEO (e em linha com o defendido pela ANACOM no SPD 
para as restantes ofertas reguladas a impor), que prevê uma margem para a recuperação dos custos comuns, 
algo que não sucede, por exemplo, por comparação com o modelo BU Pure LRIC aplicado ao preço grossista 
de terminação de chamadas de voz em redes móveis individuais. 
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- Por um lado, considera a Vodafone que a imposição de acesso regulado 
garantiria um enquadramento estável e previsível propício à partilha de 
investimentos, criando um verdadeiro ambiente favorável à realização de mais 
acordos semelhantes ao acordo celebrado entre a Vodafone e a MEO para um 
total de 900.000 casas. 

- Por outro lado, a Vodafone recorda que o mais recente anúncio de construção 
de mais 3 milhões de casas, formulado pela MEO, ocorreu no princípio de 
novembro do ano passado (ou seja, antes de qualquer anúncio da ANACOM 
sobre a determinação de acesso regulado ou não à referida rede) e do mesmo 
não decorria qualquer alusão ao facto de tal investimento estar condicionado 
ou dependente da não imposição de uma oferta regulada de acesso por parte 
da ANACOM mas sim numa lógica de substituição da rede de fibra pela rede 
de cobre da MEO (até 2020)121. 

- Por fim, recorda ainda a Vodafone que a própria ANACOM já havia, no âmbito 
do 22.º Congresso da APDC, pronunciado a sua descrença relativamente à 
credibilidade da referida ameaça e, na opinião da Vodafone, com razão122. Com 
efeito, considerando a cobertura do seu principal (quase único) concorrente ao 
nível de RNG, a Vodafone defende que a MEO terá sempre o incentivo em 
equiparar a sua própria cobertura, sendo apenas de equacionar se o fará de 
forma isolada (caso a ANACOM o permita) ou se o fará em forma de 
coinvestimento (que se crê que sucederá caso a ANACOM determinar o acesso 
regulado à referida rede em zonas não competitivas). 

Finalmente, refere a Vodafone que no capítulo intitulado “A evolução para as NRA 
e o acesso à fibra ótica”, no âmbito do qual a ANACOM avalia se a obrigação de 
acesso e utilização de recursos de rede específicos deverá ser estendida aos 
lacetes locais em fibra MEO, o SPD refere o seguinte: 

“5.77. Adicionalmente a MEO anunciou em novembro de 2015 a intenção de 
disponibilizar uma oferta comercial de acesso à fibra a qual se encontra em 
preparação e que poderá proporcionar o acesso a redes de FTTH por parte de 
operadores interessados. Mais recentemente, foi comunicada pela MEO à 
ANACOM a oferta comercial que pretende disponibilizar, cujo lançamento está 
previsto para o início de março. 

                                                           
121 «“By 2020 we want to be copper-free,” Portugal Telecom's chief technology officer Alexandre Fonseca 
declared at Total Telecom's Gigabit Copper event in Brussels on Tuesday. “We are killing all the legacy 
technologies,” like ATM and frame relay, he said. “[In 2017] we will start shutting down the digital switches, 
taking out the copper, selling the copper," Fonseca said. "In three to four years we will be almost, if not totally, 
copper-free,” he said. “We have a team that is working intensively on this.”»  

In: http://www.totaltele.com/view.aspx?C=0&ID=493077.  
122 “A ameaça da PT de não investir mais nas RNG, se esta for regulada, não me parece ameaça credível a 
nível estratégico”, Professor Doutor João Confraria, Administrador da ANACOM, 22.º Congresso, sessão sob 
o tema “Regulação: tempestade ou bonança”, In:  

http://www.apdc.pt/filedownload.aspx?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-
2056eef44c33&channel=72F445D4-8E31-416A-BD01-D7B980134D0F&content_id=4956C510-4993-40F2-
BA25-BFE163486A73&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2012-11-23185345.  

http://www.totaltele.com/view.aspx?C=0&ID=493077
http://www.apdc.pt/filedownload.aspx?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=72F445D4-8E31-416A-BD01-D7B980134D0F&content_id=4956C510-4993-40F2-BA25-BFE163486A73&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2012-11-23185345
http://www.apdc.pt/filedownload.aspx?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=72F445D4-8E31-416A-BD01-D7B980134D0F&content_id=4956C510-4993-40F2-BA25-BFE163486A73&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2012-11-23185345
http://www.apdc.pt/filedownload.aspx?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=72F445D4-8E31-416A-BD01-D7B980134D0F&content_id=4956C510-4993-40F2-BA25-BFE163486A73&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2012-11-23185345
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5.78. Entende-se assim que a não imposição de acesso à fibra da MEO estará 
alinhada com os objetivos da Comissão, na sua Recomendação sobre as NRA, 
sendo essa não imposição uma medida proporcional, já que os casos de 
presença exclusiva da rede de fibra ótica da MEO serão casos muito pontuais 
onde os benefícios de uma eventual imposição da obrigação de acesso a esses 
acessos específicos não superariam os respetivos custos, nem será 
proporcional a imposição de uma oferta de acesso à fibra que abrange um tão 
reduzido número de acessos”. 

Quanto a este (aparente) argumento, a Vodafone avança que a mera existência de 
uma oferta comercial de acesso a uma rede dificilmente pode resultar numa 
consideração de concorrência, ainda que do ponto de vista prospetivo, sem que 
sejam conhecidas as suas verdadeiras condições ou a sua viabilidade comercial 
para os operadores alternativos. 

Assim, ainda sem analisar o conteúdo da oferta feita (aparentemente, de acordo 
com o SPD, já do conhecimento da ANACOM), a Vodafone não entende como 
poderia este anúncio constituir argumento sério e plausível para a ANACOM se 
dispensar de regular o mercado, como é o seu dever. 

De qualquer forma, a Vodafone afirma já ter tido oportunidade de conhecer o 
conteúdo da oferta comercial da MEO, assim podendo confirmar as suas 
considerações sobre a inadequabilidade concreta de tal argumento, as quais são 
desenvolvidas nos parágrafos seguintes. 
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No entender da Vodafone, a manter o SPD no sentido proposto, a MEO também 
não terá quaisquer incentivos para alterar a referida oferta, tal como já demonstrou 
não ter qualquer incentivo de prosseguir com iniciativas de coinvestimento, porque 
qualquer uma das referidas hipóteses servirá para criar maior concorrência ao 
mercado e, consequentemente, afetarão a sua posição atualmente dominante no 
mercado. 

Assim, a Vodafone considera que a sua proposta de promoção do coinvestimento 
através da imposição de acesso regulado a áreas em que não se verifiquem já este 
tipo de acordos será o remédio mais adequado, uma vez que criará um mecanismo 
de incentivos eficiente para todas as entidades envolvida e permitirá combater a 
ausência de competitividade do mercado e garantir a presença de mais do que dois 
prestadores de serviços de comunicações eletrónicas fixas em todo o País. 

Segundo a Vodafone, só desta forma a ANACOM contribuirá efetivamente para a 
prossecução dos objetivos nacionais e europeus ao nível da sociedade de 
informação (Agenda Digital), designadamente: 

- O desenvolvimento tecnológico, económico e social de todo o país, criando as 
condições adequadas para fazer face aos desafios futuros da economia digital, 
em especial no que se refere à inovação nos vários sectores da economia 
nacional, à intensificação do comércio eletrónico num quadro de segurança e 
certeza jurídicas que promova a confiança dos agentes económicos e dos 
consumidores. 

- A expansão e tendencial cobertura alargada do território nacional com redes 
de nova geração e serviços de banda larga. 

- A modernização do Estado (Administração Pública e sector empresarial), 
criando condições que permitam o desenvolvimento e a utilização crescente 
dos serviços públicos online, contribuindo igualmente para uma maior eficiência 
dos serviços prestados e uma redução dos custos inerentes ao seu 
fornecimento. 

- A promoção do empreendedorismo; e, principalmente, 

- O reforço da coesão social (no sentido de garantia de acessibilidade 
generalizada aos serviços de banda larga, combate à infoexclusão e iliteracia 
digital) e coesão territorial, contribuindo para melhorar as qualificações digitais 
dos cidadãos e assim fortalecer a sua inclusão digital na denominada 
sociedade do conhecimento. 

Entendimento da ANACOM 

Sobre a alegação da APAX de que as suas participadas foram marginalizadas e excluídas 
do acesso a RNG no território nacional refira-se que até à data não foi imposta nem 
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promovida pela ANACOM qualquer obrigação de acesso a RNG. O que tem existido no 
mercado são operações de concentração – nas quais a APAX também tem sido parte 
interveniente131 – e acordos livremente estabelecidos entre operadores, já desde 2010, de 
partilha de infraestrutura.  

Adicionalmente a maior parte do investimento foi efetuado pelos próprios interessados, 
sendo reduzida a percentagem de rede objeto de partilha.  

A ANACOM não impôs qualquer obrigação de acesso à fibra na anterior análise de 
mercado – e bem – tendo havido investimento por parte da MEO e da Vodafone (com um 
número semelhante de alojamentos cablados com fibra no final de 2015) e também por 
parte da NOS, desde essa data. Assim, no final de 2015, existe um número considerável 
de freguesias (222), onde se encontram cerca de 40% dos alojamentos, e onde os 
utilizadores finais têm possibilidade de escolha entre três operadores distintos (na maior 
parte da área da freguesia, i.e., onde cada um dos três operadores cobre mais do que 50% 
dos alojamentos da freguesia). 

Com efeito, entre o final de 2010 e o final de 2015, enquanto a Cabovisão praticamente 
não efetuou qualquer expansão da sua NRA, a Vodafone expandiu a expensas próprias 
(i.e., sem contar com a partilha de fibra da então Optimus, que agora adquiriu) a sua rede 
de fibra a mais de 1,2 milhões de alojamentos, quase tanto como os novos alojamentos 
cobertos por NRA pela NOS e a MEO juntas. 

Não se vê que a APAX se encontre presentemente numa situação de marginalização no 
que toca ao acesso a NRA. De facto, a APAX está em condições de investir em NRA, como 
o fizeram os restantes operadores. 

Regista-se a posição da APAX sobre a não imposição da obrigação de acesso à rede de 
fibra da MEO e à rede de cabo da NOS, que a APAX defende por no seu entendimento 
haver uma situação de dominância conjunta entre a NOS e a MEO, remetendo-se o 
entendimento da ANACOM para a secção respetiva. 

A ANACOM já se pronunciou nos comentários genéricos sobre grande parte dos 
argumentos que a Vodafone entende justificarem a imposição de uma obrigação de 
acesso à rede de fibra da MEO, nomeadamente sobre a comparação com os demais 
regimes regulatórios europeus, com a evolução do mercado e com a tendência para 
mercados oligopolistas a que se assiste no sector, a nível internacional.  

O gráfico que a Vodafone apresenta sobre a cobertura de NRA permite retirar outras 
conclusões interessantes que não aquela que a Vodafone pretende demonstrar. De facto, 
o gráfico em causa, mostra que: 

                                                           
131 Recorda-se, por exemplo, a operação de concentração que consistiu na aquisição pela Altice Holdings 
S.à.r.l. (que controlava a Cabovisão, através da sua subsidiária Altice Portugal, S.A.) do controlo exclusivo da 
Winreason, S.A. (que detinha a OniTelecom). 
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a) Em vários países o operador “incumbente” é de facto, o único operador a investir em 
redes de fibra ótica, o que justificará a imposição do acesso à rede de fibra desse 
operador naqueles países. De facto, em países como o Luxemburgo, a República 
Checa, a Bélgica, o Reino Unido, a Holanda, a Lituânia, a Irlanda, o Chipre e a 
Eslovénia, o operador “incumbente” tem mais de 50% de alojamentos cobertos com 
fibra, e não existe cobertura de fibra por parte de qualquer operador alternativo 
(existindo, contudo, cobertura de cabo). 

b) Portugal é o terceiro país onde os operadores alternativos mais investiram em redes 
de fibra ótica (em percentagem de alojamentos cobertos), apenas atrás de Malta e da 
Suécia. 

c) Na maior parte dos países, a cobertura de fibra do operador “incumbente” é superior à 
de quaisquer outros operadores, sendo Portugal, um dos países onde a diferença entre 
a cobertura de cabo e a cobertura do operador “incumbente” é mais elevada, só sendo 
ultrapassado pela Hungria, Dinamarca, Áustria, Malta, França e República Checa. 

d) Portugal é o 7.º país (a par da Finlândia) com maior cobertura (única) de NGA, uma 
vez que a cobertura de cabo em Portugal é superior a 80% – segundo o mesmo gráfico 
– sendo que essa cobertura é conseguida, em Portugal, por dois operadores (a NOS 
e a Cabovisão) e ainda que possa haver alguma sobreposição entre as redes destes 
operadores, o país imediatamente atrás tem uma cobertura significativamente mais 
reduzida (um pouco acima dos 60%). 

A Vodafone discorre ainda sobre a anterior análise de mercado de 2009 (incluindo sobre a 
consulta sobre a abordagem regulatória às NRA) – a qual não parece ter a relevância que 
a Vodafone pretende dar no contexto da presente análise – referindo-se à alegada 
indiferença da ANACOM às preocupações manifestadas pela Comissão Europeia no 
âmbito dessa análise. Sobre estes comentários, esclarece-se que: 

a) A ANACOM não desvalorizou os sinais de desenvolvimento acelerado da fibra ótica 
no mercado português; aliás, foi devido a esse desenvolvimento acelerado, tanto por 
parte da MEO como por parte dos operadores alternativos, que a ANACOM conclui, a 
posteriori, sobre a adequação da sua abordagem. De facto, atualmente existem várias 
redes em concorrência no território nacional, sendo Portugal um dos países da União 
Europeia onde os operadores alternativos mais investiram em fibra ótica. Caso tivesse 
optado, o que na altura entendeu não ser proporcional, pela imposição de obrigações 
de acesso à rede de fibra ótica da MEO – como optaram a maior parte dos países 
europeus – a situação em Portugal seria, provavelmente, a que se verifica atualmente 
na maior parte desses países. Ou seja, a ANACOM entendeu que não se justificava a 
imposição de medidas corretivas adicionais (designadamente de acesso à fibra ótica) 
quer quanto ao mercado 4 quer quanto ao Mercado 5. 

b)  A ANACOM não atualizou a análise de mercado de 2009 no sentido de eliminar das 
áreas C as áreas de central onde a quota de mercado retalhista da MEO era igual ou 
superior a 50% e que cumpriam os critérios de cobertura e de número de operadores. 
Verifica-se, a posteriori, que essa foi uma decisão correta uma vez que dessas 12 
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áreas de central conclui-se que, com base nos dados de 2014 e que serviram de base 
ao SPD, apenas 3 pertencem a áreas NC, continuando as restantes 9 a ser 
consideradas áreas C132. 

A ANACOM antecipou, em 2009, que a fibra ótica poderia, de facto, “vir a constituir uma 
importante fonte de concorrência, devendo por isso ser avaliado o impacto de eventuais 
investimentos, nomeadamente os que venham a ser efectuados pela PTC [Portugal 
Telecom], nas ofertas actualmente reguladas”, conforme consta da decisão sobre a análise 
dos mercados 4 e 5 de 2009133. Tal veio efetivamente a confirmar-se com o investimento 
em fibra ótica, quer por parte dos operadores alternativos, quer por parte da MEO, em 
vastas áreas do território nacional. Tal ocorreu num cenário em que não se impôs – e bem 
– o acesso à rede de fibra ótica da MEO (praticamente inexistente na altura, tal como 
praticamente inexistente nas atuais áreas NC).  

A ANACOM não vai replicar neste relatório o entendimento que incluiu no relatório sobre a 
consulta pública sobre a abordagem regulatória às novas redes de acesso em Portugal, 
nem pronunciar-se uma vez mais sobre as propostas então efetuadas pelos operadores 
alternativos à MEO de que “seria mais benéfica a existência de uma única rede com acesso 
em regime de igualdade a todos os operadores, que proporcionaria uma mais rápida 
cobertura total do território e constituiria um ativo estratégico do País”. O que está em 
discussão não é a situação em 2009, mas a situação presente no mercado. Aliás, não é de 
todo percetível o objetivo da Vodafone em, no contexto do SPD de 2016, historiar as 
decisões de 2009 e 2012. 

Também não se vai reanalisar o entendimento exposto no SPD sobre a análise dos 
mercados 4 e 5 de 2012, uma vez que o mesmo não foi objeto de decisão final, tendo sido 
reformulado e ultrapassado pelo SPD agora em análise, sendo sobre este último que incide 
o presente procedimento. 

De qualquer forma, sempre se dirá que a Vodafone era bastante crítica do então SPD. A 
título de exemplo, identificam-se abaixo alguns dos comentários efetuados pela Vodafone 
e incluídos no relatório da audiência prévia e consulta pública ao referido SPD: 

a)  “existem no SPD “erros manifestos de apreciação e de fundamentação contraditória 
no seu texto”, tanto na escolha dos métodos analíticos como na omissão da 
ponderação sobre as circunstâncias específicas e objetivas do contexto económico 
atual que condicionam as opções de investimento atualmente existentes em Portugal 
e, especificamente, na irracionalidade, improbabilidade e ausência de rentabilidade da 
duplicação de infraestruturas no território português”. 

b) “o SPD não segue a Recomendação da CE sobre NRA nem o enquadramento legal e 
regulatório aplicável à matéria das análises de mercado em geral”, destacando 

                                                           
132 Uma vez que não existe uma correspondência total entre freguesias e áreas de central, utilizou-se para este 
efeito a freguesia correspondente à área de central em causa com maior número de alojamentos. 
133 Vide 

http://www.anacom.pt/streaming/mercados4_5_decisao04122008.pdf?contentId=759498&field=ATTACHED_
FILE.  

http://www.anacom.pt/streaming/mercados4_5_decisao04122008.pdf?contentId=759498&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/mercados4_5_decisao04122008.pdf?contentId=759498&field=ATTACHED_FILE
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“particularmente a exceção proposta aos 17 concelhos que, na sua opinião, decorre 
de uma incorreta interpretação sobre a possibilidade da presença – efetiva – de 
infraestruturas alternativas em combinação com ofertas de acesso competitivas, poder 
determinar uma exceção ao acesso à rede de fibra ótica do operador dominante”. 

c) “os resultados do SPD apontam para uma conclusão que, na prática, fará com que os 
operadores alternativos ou realizem investimentos em NRA (o que considera a 
Vodafone pouco provável, pouco rentável e principalmente pouco exequível no 
presente contexto), ou se mantenham no mercado através da utilização de uma 
tecnologia ultrapassada e em declínio (o ADSL)”. 

d) “a utilização das percentagens de alojamentos cablados nos 11 concelhos em questão 
é deturpadora da realidade e inadequada uma vez que não assenta nos clientes 
angariados dos operadores mas tão-somente na cobertura dos alojamentos 
familiares”. 

e) “a angariação de clientes por parte dos operadores deverá ser o ponto fulcral da 
análise a levar a cabo pela ANACOM, uma vez que poderá ser potenciadora da 
concorrência, não obstante tal poder vir a verificar-se apenas num futuro longínquo”.  

f) “a disparidade, entre operadores, de percentagens de clientes angariados em função 
das casas passadas em fibra ótica ilustra as diferentes economias de escala, gama e 
experiência que beneficiam o operador histórico em detrimento dos operadores 
alternativos”. 

g) “a análise apresentada no SPD é ainda mais incorreta e incoerente na sua 
fundamentação relativamente aos 6 concelhos que a ANACOM considerou que 
justificariam, a curto e médio prazo, o investimento dos operadores alternativos em 
redes de fibra ótica. A este respeito a Vodafone destaca que, nesses concelhos, nem 
sequer existe fibra ótica dos operadores alternativos que tenha qualquer 
representatividade”. 

Não só não se concretizou este quadro negativo que a Vodafone temia (nomeadamente 
na alínea c) acima), como esta empresa: 

a)  Foi, de longe, o operador que mais clientes de banda larga no mercado de grande 
consumo (residencial) angariou desde 2012 (final do ano em que o referido SPD foi 
adotado) até 2015 nos 17 concelhos onde naquele SPD não se previa impor o acesso 
à fibra, tendo angariado mais de 200 mil clientes, face a um pouco mais de 10 mil 
clientes pelo segundo operador que mais clientes ganhou em termos líquidos nestes 
concelhos. 

b) Tem, de acordo com os dados do final de 2015, uma cobertura de NRA ligeiramente 
superior à da MEO nestes concelhos (inclusive nos “6 concelhos que a ANACOM 
considerou que justificariam, a curto e médio prazo, o investimento dos operadores 
alternativos em redes de fibra ótica” e onde nem sequer existia “fibra ótica dos 
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operadores alternativos”), apresentando uma cobertura global dos referidos 17 
concelhos de 80%. 

Daí terem de ser relativizados argumentos da Vodafone tais como “que à sombra da inércia 
regulatória, criou-se um ambiente propício ao agravamento das circunstâncias de mercado, 
que face ao inevitável incremento da importância da fibra ótica nos mercados em causa 
reforçaram a posição já muito significativa da MEO e confirmaram (ou mesmo reforçaram) 
a ausência de concorrência efetiva nestes mercados”. A este propósito, a Vodafone utiliza 
estatísticas que a seu ver comprovam tal argumento, cuja interpretação por parte da 
Vodafone a ANACOM considera ser, no mínimo, enviesada.  

Refere a Vodafone que “o número de acessos através de fibra ótica multiplicou-se por 329 
vezes entre 2009 e o 4.º trimestre de 2015” e [apenas] “2 vezes entre o final de 2011 e o 
final de 2015”. Outra leitura é a de que o número de acessos através de fibra ótica 
aumentou em 234 mil acessos entre o 4.º trimestre de 2009 e o 4.º trimestre de 2011 e em 
599 mil acessos entre o 4.º trimestre de 2011 e o 4.º trimestre de 2015 (ou seja, uma média 
de 117 mil acessos por ano no primeiro período e uma média de 150 mil acessos por ano 
no segundo período). Questiona-se deste modo como se comprova o ponto que a 
Vodafone afirma ter demonstrado, de que se criou “um ambiente propício ao agravamento 
das circunstâncias de mercado, que face ao inevitável incremento da importância da fibra 
ótica nos mercados em causa reforçaram a posição já muito significativa da MEO e 
confirmaram (ou mesmo reforçaram) a ausência de concorrência efetiva nestes 
mercados”?  

Também não é evidente qual a relação entre a redução da proporção do número de 
acessos de ADSL no número total de acessos à banda larga fixa (e o aumento da 
proporção do número de acessos através de fibra ótica no número total de acessos à banda 
larga fixa) e a alegação da Vodafone de que se agravaram as circunstâncias de mercado 
que reforçaram a posição já muito significativa da MEO e confirmaram (ou mesmo 
reforçaram) a ausência de concorrência efetiva nestes mercados. 

O que importaria ser analisado no Relatório sobre a informação estatística do serviço de 
acesso à Internet relativo ao 4.º trimestre de 2015 (e não analisou) era a evolução da quota 
de mercado da MEO – indicador que melhor permite avaliar o agravamento, ou não, das 
condições de concorrência – que passou de 51,5% no 1.º trimestre de 2013 para 44% no 
4.º trimestre de 2015. 

A Vodafone discorda do referido no parágrafo 5.78 do SPD de que “a não imposição de 
acesso à fibra da MEO está alinhada com os objetivos da Comissão, na sua 
Recomendação sobre as NRA, sendo essa não imposição uma medida proporcional já que 
os casos de presença exclusiva da rede de fibra ótica da MEO serão casos muito pontuais 
onde os benefícios de uma eventual imposição da obrigação de acesso a esses acessos 
não superariam os respetivos custos, nem será proporcional a imposição de uma oferta de 
acesso à fibra que abrange um tão reduzido número de acessos”, referindo que: 

a) Não existe qualquer desconformidade na imposição de acesso regulado à fibra com 
as Recomendações (gerais e específicas) da Comissão Europeia, nem com a prática 
Europeia, bem pelo contrário. 
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b) Não entende como é que o facto de as zonas de imposição de acesso regulado à fibra 
serem reduzidas se poderia traduzir em desproporcionalidade para o operador com 
PMS, devendo se verificar o contrário (i.e. a reduzida aplicabilidade geográfica da 
medida sempre seria um fator de redução do seu eventual impacto negativo). 

c) Afirma desconhecer a que “custos” se está a ANACOM a referir, uma vez que (i) o 
acesso a ofertas reguladas não é gratuito e é desenhado de forma a ressarcir o 
operador com PMS de todos os custos que tenha com a mesma e (ii) o investimento 
isolado de um operador apenas tem como vantagem a sua presença numa 
determinada zona com menos concorrentes, ou seja, do ponto de vista económico, 
tanto a opção por uma modalidade de coinvestimento quanto a opção por uma 
modalidade de acesso aberto (ainda que regulado) significam, na realidade, a 
verificação de menores custos para o operador com PMS na implementação da sua 
rede. 

Em relação ao primeiro argumento da Vodafone, refira-se que no parágrafo 5.78 do SPD 
a ANACOM não referiu que a imposição do acesso à fibra estaria desconforme com a 
Recomendação da Comissão Europeia sobre NRA. O que se referiu é que em 
determinadas áreas o acesso à fibra não é proporcional por existirem várias redes em 
concorrência – com todos os argumentos já apresentados em relação às áreas C – sendo 
os casos de presença exclusiva da rede de fibra ótica da MEO muito pontuais. Noutras 
áreas, apesar de existir apenas uma rede alternativa, as condições concorrenciais 
específicas tornam desproporcional a imposição de uma obrigação de acesso à rede de 
fibra da MEO. 

De facto, na Recomendação sobre NRA a Comissão Europeia fornece orientações às ARN 
“permitindo-lhes ao mesmo tempo ter em devida conta as circunstâncias nacionais ao 
conceberem as medidas corretivas adequadas” – cfr. considerando (3).  

É, neste contexto, que as ARN devem impor um conjunto adequado de obrigações sempre 
que se constate a existência de operador com PMS no mercado 3a (Considerando (11) da 
Recomendação). 

A adequabilidade das obrigações impostas pela ARN terá de ser avaliada de acordo com 
o princípio da proporcionalidade (princípio geral de direito comunitário) de acordo com o 
qual as obrigações impostas são necessárias e adequadas à realização dos objetivos 
prosseguidos pela regulamentação. 

A medida corretiva revela-se adequada sempre que, de entre várias medidas, se recorra à 
menos rígida e os inconvenientes causados não sejam desproporcionados relativamente 
aos objetivos pretendidos, no caso: 

a)  Acelerar o desenvolvimento do mercado único (Considerando (2) e Ponto 1 da 
Recomendação sobre NRA, artigo 5.º, n.º 1 da LCE e artigo 8.º, n.ºs 2 e 3 da Diretiva-
Quadro): 

 - reforçando a segurança jurídica; 
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 - promovendo os investimentos, a concorrência e a inovação.  

b) Defender os interesses dos cidadãos (artigo 5.º, n.º 1 LCE e artigo 8.º, n.º 4 da Diretiva-
Quadro);  

c) Fornecer aos operadores alternativos produtos de acesso adequados para que 
continuem a ser competitivos num contexto de NRA (considerando (20) da 
Recomendação sobre NRA). 

Na imposição de obrigações de acesso e utilização de recursos de rede específicos, a ARN 
deve fazer uma avaliação da proporcionalidade da aplicação da obrigação/remédio face 
aos objetivos de regulação (artigo 72.º, n.º 4 LCE e artigo 12.º, n.º 2 da Diretiva Acesso), 
devendo ser baseadas na natureza do problema identificado e apresentarem-se 
proporcionais e justificadas à luz dos objetivos de regulação supra mencionados (artigo 
66.º, n.º 2 da LCE e artigo 8º, n.º 4 da Diretiva Acesso). 

Note-se que o acesso ao lacete de fibra é uma obrigação que não é obrigatoriamente 
imposta a qualquer entidade com PMS no mercado 3a. A este propósito dispõe o 
Considerando (20) da Recomendação sobre NRA que “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 infraestruturas alternativas, como as redes FTTH e/ou cabo, em 
combinação com ofertas competitivas de acesso baseadas na desagregação, conduza a 
uma concorrências efetiva a jusante”. O Considerando (22) refere também que “se o 
acesso desagregado ao lacete de fibra for tornado obrigatório (…)” e ainda o ponto 22 da 
Recomendação sobre NGA refere que “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”, sendo expressamente admitidas exceções a este princípio. 

Os critérios adotados no SPD para identificar as zonas competitivas fundamentam-se na 
aplicação do princípio da proporcionalidade das medidas impostas em matéria de acesso 
e utilização de recursos de rede específicos, considerando os objetivos de regulação 
visados. 

Assim, a imposição da obrigação de acesso à fibra nas áreas NC seria uma medida 
desproporcionada tendo em consideração que face aos dados veiculados a MEO não 
apresenta um quota de mercado que suscite preocupações de índole concorrencial no 
mercado retalhista a jusante. 

Note-se que a ausência de oferta de acesso à rede de fibra da MEO não impediu os demais 
operadores de expandirem as suas redes de fibra, ainda em que em zonas de maior 
densidade populacional e desenvolvimento socioeconómico. Por outro lado, mesmo nestas 
zonas existem operadores coinstalados e com ofertas retalhistas baseadas em OLL, que 
de alguma forma também contribuem para a dinamização da concorrência ainda que de 
forma menos expressiva no mercado. 

Acresce que a existência de concorrência nas áreas C permite sustentar a não imposição 
da obrigação de acesso à rede de fibra da MEO, com fundamento nos elevados prejuízos 
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que essa medida acarretaria face aos escassos benefícios advenientes da mesma, desde 
logo porque, obrigaria a MEO a dar acesso a uma rede de fibra em áreas (concorrenciais) 
onde a sua rede não é nem uma rede exclusiva, nem a rede com a maior cobertura 
geográfica e onde a MEO não é o operador com maior quota de mercado de acessos 
subscritos.  

Em conclusão, as circunstâncias nacionais justificam a abstenção de aplicação da 
obrigação de acesso à rede de fibra da MEO. 

Em relação ao segundo argumento, é sabido que o desenvolvimento de uma oferta de 
referência de acesso, a implementação de processos para a resposta e tratamento de 
pedidos dos beneficiários, a avaliação dos SLA, entre outros, tem custos. A imposição de 
uma obrigação para cobrir um número limitado de acessos (6% da fibra instalada pela 
MEO), concentrados num número reduzido e limitado de áreas, dirigida a um mercado de 
grande consumo, não é, no entender da ANACOM, proporcional atendendo aos benefícios 
e procura que se anteveriam. 

Em relação ao terceiro argumento, sendo certo que o acesso a ofertas reguladas não é 
gratuito e é desenhado de forma a ressarcir o operador com PMS de todos os custos que 
tenha com a mesma, também não deixa de ser verdade que houve já ofertas que foram 
impostas pela ANACOM a pedido dos operadores – como a oferta de agregação ATM na 
oferta Rede ADSL PT – que resultaram em custos de implementação elevados e cuja 
procura foi residual, não sendo certo que os preços de acesso definidos tenham permitido 
que a MEO recuperasse os custos associados à disponibilização dessa oferta. 

Em relação aos comentários da Vodafone sobre o impacto da imposição de uma obrigação 
de acesso à fibra no investimento por parte da MEO, e reconhecendo a Vodafone que 
nestas áreas o custo de cobertura, por alojamento, é superior ao das áreas já cobertas, é 
natural que reconheça também que o risco do investimento aumenta com a imposição de 
obrigações. O que a ANACOM defende é que tanto a Vodafone como a MEO estão em 
condições de investir nestas áreas, havendo obrigações como o acesso a condutas e a 
postes e onde, apesar da quota de mercado da MEO ser elevada, a penetração de banda 
larga é ainda baixa (podendo assim a Vodafone angariar novos clientes e não apenas 
angariar clientes da banda larga em local fixo que são já clientes de outros operadores) 
detendo ainda a Vodafone clientes do serviço móvel terrestre que poderá angariar para o 
serviço de banda larga em local fixo.  

Sendo certo que a “mera existência de uma oferta comercial de acesso a uma rede” não 
resulta necessariamente numa consideração de concorrência, devendo ser avaliadas as 
condições dessa oferta, a existência da oferta comercial é um elemento adicional face aos 
outros argumentos já apresentados e que não justificam, no entender da ANACOM, a 
imposição de uma obrigação de acesso à rede de fibra ótica da MEO, que na prática 
assumiria essencialmente um carácter de regulação “preventiva” que teria aplicação prática 
e automática quando esta empresa efetuasse um investimento nas áreas em causa. 

Sobre as considerações (confidenciais) efetuadas pela Vodafone em relação à oferta 
comercial de acesso à fibra da MEO, publicada a 11 de março de 2016, esta Autoridade 
informa que, tratando-se de uma oferta comercial, eventuais questões que possam existir 
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deverão ser negociadas em primeira linha entre as partes, não se pronunciando sobre as 
mesmas nesta sede. 

Neste sentido, a ANACOM mantém o disposto no SPD quanto à não imposição do 
acesso à rede de fibra da MEO. 

3.5.1.2. Acesso sobre o lacete local de cobre 

Segundo a APAX, a manutenção da obrigação de acesso e utilização de recursos de rede 
específicos é fundamental para o normal funcionamento do mercado, impedindo que o 
operador com PMS negue (ou disponibilize em condições não razoáveis) o acesso a 
recursos que são fundamentais para a provisão das ofertas retalhistas de operadores 
alternativos, como as participadas da APAX. A APAX refere que se encontra coinstalada 
em [IIC]        [FIC] centrais locais da MEO, a maioria das quais ligadas à sua rede core 
com meios próprios de fibra ótica e a partir da quais e com recurso à desagregação de 
lacetes, a Oni presta serviços empresariais suportados em tecnologias [IIC]                   . 
                                           [FIC]. 

A MEO não concorda com a avaliação efetuada pela ANACOM no âmbito da imposição da 
obrigação de acesso sobre o lacete local de cobre, pelas seguintes razões: 

a) Na eventual ausência desta obrigação (ex-ante) de acesso, a disciplina 
concorrencial seria assegurada por motivações comerciais (de negócio grossista), 
por um lado, e pela possibilidade de uma intervenção ex-post, quer da ANACOM, 
quer da AdC, por outro. 

b) Atendendo ao contexto de declínio acentuado desta tecnologia, a avaliação 
prospetiva de longo prazo deve, no entender da MEO, conduzir à conclusão de que 
o acesso à rede de cobre irá muito rapidamente perder a sua relevância pelo que 
se deve desde já sinalizar o phase-out desta obrigação, sujeito a um volume mínimo 
de parque (sugere a MEO de 10 mil acessos) e sem qualquer prejuízo do respeito 
pelos prazos de pré-aviso para se retirar o acesso já concedido aos operadores 
alternativos. 

No caso particular do sublacete local e acesso partilhado – funcionalidades que a MEO 
confirma que não têm (nem tiverem) qualquer procura –, defende a MEO que na ausência 
de qualquer finalidade prática estas obrigações devem ser desde já suprimidas da ORALL. 
Segundo a MEO, não há adequação ou justificação nem, de resto, proporcionalidade, em 
manter artificialmente vivas ofertas que não têm procura e que, na realidade, não têm 
aptidão para responder a qualquer problema concorrencial, que não existe. 

No que toca à necessidade de tomar em conta o compromisso entre os custos e os 
benefícios inerentes a eventuais alterações desta oferta que alegadamente se encontra em 
fase final do seu ciclo de vida, a MEO questiona a compatibilidade deste princípio (com o 
qual está em total acordo) com a alteração preconizada pela ANACOM relativamente à 
adoção de um modelo de custeio BU-LRIC+ (tema que se retomará mais à frente). 
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Relativamente ao facto de a intervenção da ANACOM ser limitada a casos específicos, 
devidamente fundamentados pelos beneficiários da oferta, a MEO faz notar que a 
ANACOM deve também intervir em casos devidamente fundamentados pelo prestador da 
ORALL, recordando, a este propósito, as propostas efetuadas pela MEO (através das suas 
comunicações de 23 de junho de 2015 e de 6 de julho de 2015) a respeito da evolução da 
ORALL e que, de acordo com o fax da ANACOM de 04.03.2016 sobre este assunto, serão 
objeto de decisão da ANACOM no âmbito da decisão final relativamente ao atual SPD. 

Entendimento da ANACOM 

Atendendo a que a OLL ainda é importante para o complemento da oferta dos OPS, como 
atestam o número de centrais onde se mantêm coinstalados, quer no âmbito do mercado 
em análise, como no âmbito do mercado grossista de acesso de elevada qualidade, e ainda 
que a procura por acessos desagregados em cobre esteja a diminuir já há vários anos, a 
ANACOM não partilha do entendimento da MEO. 

O argumento da MEO de que a disciplina concorrencial seria assegurada por motivações 
comerciais (de negócio grossista) não é evidente, já que esta oferta foi imposta pela 
ANACOM e não seria previsível que a mesma partisse da iniciativa da MEO, pelo menos 
com as condições atuais e que alguns operadores sugerem ainda que sejam melhoradas. 

A ANACOM também não concorda que seja necessário sinalizar já o phase-out da oferta, 
sujeito a um valor mínimo de parque, devendo aplicar-se os prazos de pré-aviso já definidos 
– vide entendimento na secção “3.5.3. Transparência” do presente documento. 

A ANACOM regista os argumentos apresentados pela MEO no sentido da eliminação do 
acesso ao sublacete local e o acesso partilhado do conjunto de obrigações, dado que até 
à data estas modalidades de acesso não tiveram qualquer procura, mas a MEO não 
explicitou minimamente os custos e/ou inconvenientes da sua manutenção havendo que 
ter em conta a possibilidade de novos operadores alternativos virem a apostar em soluções 
do tipo FTTC. 

A ANACOM terá em conta, nas eventuais revisões da ORALL, as propostas efetuadas quer 
pela MEO quer pelos OPS sobre este e outros assuntos, desde que devidamente 
fundamentadas. 

Assim, esclarece-se que a intervenção da ANACOM no contexto de revisões da 
ORALL terá também em conta as propostas apresentadas e/ou a apresentar pela 
MEO e que, mantendo-se para já a obrigação de acesso ao sublacete local e a 
obrigação de acesso partilhado, a sua possível eliminação numa próxima análise de 
mercado poderá ser avaliada nesse contexto. 
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3.5.1.3. Acesso à infraestrutura de construção civil  

Sem colocar em causa a conclusão acerca da importância do acesso às condutas, postes 
e infraestruturas passivas associadas da MEO, a MEO entende que há pontos da análise 
efetuada pela ANACOM que não estão corretos. 

Desde logo, a MEO não se revê na conclusão de que o levantamento destas obrigações 
afetaria seriamente o mercado e que representaria um retrocesso no investimento já 
efetuado. Entende a MEO que, por força do Decreto-Lei n.º 123/2009, o acesso a estes 
recursos continuaria a ser uma imposição legal, não sendo de prever, quer por motivações 
comerciais, quer pela ameaça omnipresente de intervenção regulatória, que ao nível dos 
procedimentos e processos a MEO decidisse deteriorar as condições da oferta. 

Sublinha a MEO que as motivações comerciais subjacentes a estas ofertas não são uma 
questão meramente teórica – alega a MEO que reviu voluntariamente as condições e 
determinados procedimentos no acesso a postes (desde 2014) em reação ao facto das 
beneficiárias da oferta estarem a optar por alugar postes à EDP em detrimento do aluguer 
de postes à MEO no âmbito da ORAP, o que, no seu entender, significa a existência de 
concorrência efetiva na oferta deste tipo de recursos. 

Por outro lado, na opinião da MEO o acesso a infraestruturas civis alternativas não é 
limitado já que a rede da EDP tem uma capilaridade equivalente ou maior que a da MEO, 
sendo que a própria MEO recorre a postes da EDP prevendo um intensificar essa utilização 
no âmbito da expansão da sua rede GPON. 

Neste sentido, é entendimento da MEO que as medidas a adotar no âmbito da ORAC e 
ORAP devem ser proporcionais à importância relativa que as infraestruturas em causa têm 
para os operadores, e tendo em consideração as alternativas existentes, impulsionadas 
com a entrada em funcionamento do Sistema de Informação Centralizado (SIC) e a 
disciplina concorrencial que daí decorre. 

Entendimento da ANACOM 

Não é evidente para a ANACOM a argumentação da MEO de que, mesmo na ausência 
das obrigações de acesso a condutas e a postes (e todas as obrigações associadas, como 
a não discriminação, a transparência, a orientação dos preços para os custos e separação 
de contas e reporte financeiro) mantivesse as exatas condições da ORAP e da ORAC, por 
motivos comerciais. De salientar que estas ofertas foram impostas pela ANACOM (embora, 
antes da imposição da oferta de acesso a postes, por exemplo, a MEO já disponibilizasse 
acesso a postes em condições comerciais, ainda que não fossem do total agrado dos 
operadores destinatários da mesma), sendo que as melhorias nas ofertas têm resultado 
essencialmente de intervenção regulatória e não de motivações comerciais da MEO.  

O facto de a MEO ter revisto voluntariamente as condições de determinados procedimentos 
no acesso a postes (mas sem que tenha proposto a alteração da ORAP), argumentando 
que essa revisão foi essencialmente uma reação ao facto das beneficiárias estarem a optar 
por alugar postes à EDP, parece mostrar que as condições estabelecidas na ORAP até 
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poderão melhorar já que as ofertas de outras entidades parecem ter uma maior procura do 
que a ORAP. 

Sendo estas ofertas basilares para o entendimento da ANACOM de que não é proporcional 
o acesso à fibra ótica da MEO, tendo a este respeito proposto a EdI e a publicação de uma 
oferta de fibra escura em determinadas condições, a ANACOM entende que a sua 
manutenção é fundamental. 

Assim, mantém-se o disposto no SPD quanto às obrigações de acesso à 
infraestrutura de construção civil. 

3.5.1.4. Acesso à fibra escura 

No tocante à obrigação de acesso a fibra escura no mercado 3a, a Ar Telecom entende 
ser fundamental clarificar: 

a) Quais são exatamente os cenários em que se considera que não há caminho 
alternativo viável (e razoável) disponibilizado pela MEO. A Ar Telecom considera 
que o caminho alternativo viável e razoável não pode representar um acréscimo de 
custos ou de prazo de implementação superior a 5%. 

b) Que esta obrigação aplica-se, por maioria de razão, quando há erros de cadastro e 
necessidades de desobstrução detetados no terreno, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis por erros de cadastro. 

c) Como é feita a validação da existência de fibra disponível nesses troços específicos 
de conduta ou poste. 

d) Que a oferta comercial “Access PON PT” da MEO, não substitui nem antecipa a 
obrigação prevista no SPD, uma vez que:  

- Se destina a acessos futuros e não atuais. 

- A arquitetura de rede não é compatível com a necessidade que surge de casos 
concretos em que não exista espaço em condutas e postes. 

- Tratando-se de uma oferta comercial, os preços não estão controlados. 

- A estrutura tarifária não se adequa com a necessidade que surge de casos 
concretos em que não exista espaço em condutas e postes. 

- Todo o modelo conceptual, incluindo a estrutura tarifária, está pensado para 
coberturas massificadas de zonas geográficas para prestação de serviços 
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numa lógica só possível de rentabilizar com prestação de serviços a um número 
elevado de clientes residenciais.  

 Assim, na opinião da Ar Telecom, tal oferta não se adequa, nem sequer enquanto 
oferta comercial, às necessidades específicas de operadores que desenvolvem 
redes para cobrir clientes empresariais com localizações muito dispersas 
geograficamente. 

A APAX revê-se na análise da ANACOM quanto a este ponto, que subscreve totalmente. 

No âmbito das obrigações de acesso e utilização de recursos de rede específicos a impor 
à MEO, a NOS verifica a inclusão de obrigação de publicação de oferta de fibra escura na 
impossibilidade de utilização de condutas ou postes. 

A NOS identifica esta alteração como particularmente positiva, porquanto permitirá 
ultrapassar as atuais limitações existentes ao nível da ocupação de condutas e postes. 

Segundo a NOS, esta oferta deverá ser devidamente integrada ou compatibilizada com as 
atuais ofertas de condutas e postes, por forma a agilizar o processo de desenvolvimento 
de rotas específicas, sempre que existam troços específicos inviáveis naquelas ofertas. Em 
concreto, a NOS considera que não deve ser necessário reabrir um processo específico 
para a análise de viabilidade e orçamento de utilização de um troço de fibra escura nestas 
situações, mas a própria resposta de inviabilidade deverá incluir referência às alternativas 
existentes em termos de fibra escura, de modo a garantir a agilização do processo e a 
coerência com o princípio de EdI. 

No contexto da obrigação de acesso a fibra escura, a MEO não concorda com este 
agravamento das obrigações associadas à ORAC e ORAP, e considera que não é 
devidamente fundamentado, nomeadamente em função da procura que (não) se antecipa 
para esta nova oferta ou em quaisquer factos do mercado que indiciem um problema 
relevante de concorrência endereçável por esta obrigação. 

No entender da MEO, não é razoável nem proporcional obrigar ao desenvolvimento de 
uma nova oferta de referência, com toda a carga que isso implica em termos de processos, 
tendo em conta que (i) a utilização desta nova funcionalidade será muito pontual e (ii) que 
a MEO já disponibiliza uma oferta comercial de fibra escura (alinhada competitivamente 
com a de outros operadores nacionais, e.g. IP Telecom, EDP, REN, Cabovisão) a qual 
poderá ser solicitada sempre pelos operadores alternativos, quer para satisfazer as suas 
necessidades de ligação, quer para resolver eventuais problemas de cobertura. 

Considera ainda a MEO que, o desenvolvimento desta hipotética oferta coloca também 
dificuldades práticas que, na sua opinião, a ANACOM não cuidou em ponderar. A MEO 
ilustra este argumento com o seguinte exemplo: uma beneficiária tem interesse em utilizar 
um traçado de 5 postes da ORAP, sendo detetada uma inviabilidade técnica entre o 2.º e 
3.º poste. Segundo a MEO, neste caso não existem pontos de flexibilidade para 
disponibilizar o acesso de fibra escura à beneficiária nos postes no troço inviável, pelo que 
a fibra escura teria de ser disponibilizada nas juntas de fibra ótica terminais do troço. Para 
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o efeito, alega a MEO que a beneficiária teria que colocar dois pedidos adicionais de acesso 
e instalação em postes para chegar com o seu cabo às referidas juntas para fusionar um 
subconjunto das suas fibras às fibras escuras que se encontrassem disponíveis no cabo 
da MEO, ficando as demais fibras do cabo da beneficiária totalmente desaproveitadas, ao 
que acresce uma utilização ineficiente da rede da MEO, com fibras inutilizadas a montante 
e a jusante dos troços em causa. 

A MEO propõe à ANACOM um conjunto de melhorias nas ofertas ORAC e ORAP, entre as 
quais a disponibilização na ORAP de uma variante de oferta com Viabilidade Garantida134 
que permitirá minimizar fortemente as inviabilidades nesta oferta (retirando ainda mais 
fundamento para a imposição de uma obrigação de fornecimento de acesso em fibra 
escura). 

Não estando reunidos os requisitos da fundamentação, proporcionalidade e adequação 
para a imposição de obrigações regulamentares, a MEO considera que a ANACOM deverá 
concluir, na decisão final sobre este SPD, pela não imposição da nova obrigação de acesso 
em fibra escura. 

No que se refere à análise das obrigações específicas a impor, alterar ou suprimir no 
mercado de acesso local grossista num local fixo, em particular no que respeita ao acesso 
à infraestrutura de construção civil (condutas, postes e infraestrutura associada), a 
Vodafone refere que a ANACOM propõe que “… face ao desenvolvimento das redes de 
transporte, e mesmo de acesso, em fibra dos operadores alternativos, o acesso à fibra 
escura da MEO deve ser disponibilizado apenas quando não exista espaço em condutas 
e postes, i.e., não haja caminho alternativo viável (e razoável) disponibilizado pela MEO e 
exista fibra disponível nesses troços específicos de conduta ou poste.”. A ANACOM 
considera, igualmente, que “sendo este um acesso alternativo (e eventualmente 
temporário) ao acesso às condutas, o mesmo deve estar previsto no âmbito da ORAC e 
da ORAP ou de uma oferta específica”135. 

A Vodafone considera que a imposição de uma obrigação específica de acesso à fibra 
escura é insuficiente para corrigir as deficiências de funcionamento do mercado em análise. 
Além disso, a Vodafone refere apenas vislumbrar eventual eficácia prática nesta obrigação 
específica que a ANACOM pretende impor à MEO se for efetivamente assegurada uma 
orientação dos preços aos custos. Adicionalmente a Vodafone salienta que neste caso 
jamais se tratará de uma oferta de fibra escura para backhaul, mas sim para constituir uma 
verdadeira alternativa a 200 ou 400 fibras que o operador alternativo pretende instalar nas 
condutas e/ou postes da MEO e que, todavia, se revelou inviável. Assim, no entender da 
Vodafone, a imposição de uma obrigação específica desta natureza, apenas poderá 
constituir uma efetiva alternativa se os aspectos relativos ao preço da oferta de acesso de 

                                                           
134 Opção que garante a exequibilidade da instalação, salvo em situações de (i) pedidos não razoáveis, (ii) 
impedimentos de terceiros e (iii) força maior. A resposta à fase de viabilidade mantem os prazos máximos de 
resposta do atual pedido de viabilidade, 30 dias úteis desde a data de receção do pedido na MEO, dado que 
nesta fase a MEO efetuará os trabalhos necessários para garantir a viabilidade total do pedido, nomeadamente 
as adaptações em postes que se mostrem necessárias. 
135 No respetivo SPD (parágrafo 5.53, pág. 122). 
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fibra escura e à sua funcionalidade para satisfazer os propósitos dos operadores 
alternativos forem devidamente contemplados pela ANACOM na decisão final a impor. 

A Vodafone considera igualmente que a imposição de tal acesso regulado deve ficar 
consagrada nas ofertas de referência relevantes, designadamente de acesso às condutas 
(ORAC) e aos postes (ORAP), porque no seu entender só assim se assegurará de forma 
adequada e efetiva a subsidiariedade do acesso regulado à fibra escura nos termos em 
que a ANACOM preconiza no SPD. Com efeito, sendo uma alternativa a adotar no que se 
refere ao acesso às condutas e/ou postes, para a Vodafone afigura-se razoável, por razões 
de harmonização e consistência do elenco normativo que regula o referido acesso a 
condutas e/ou postes, que a opção em análise (acesso à fibra escura) seja incorporada 
nas atuais ofertas de referência em vez de se optar pela consagração de uma oferta de 
referência autónoma que regule o acesso à fibra escura. 

Na perspetiva da Vodafone, a integração da obrigação de acesso a fibra escura nas atuais 
ofertas de referência que regulam o acesso a postes e condutas, é igualmente pertinente 
na medida em que tais ofertas de referência preveem e regulam situações de inviabilidade, 
muitas das vezes decorrentes da inexistência de espaço em condutas ou de postes. Ora, 
tais razões são, segundo a Vodafone, justamente aquelas que estão subjacentes ao 
raciocínio da ANACOM para impor a obrigação de acesso à fibra escura, pelo que a 
Vodafone considera adequado integrar na ORAC e na ORAP uma secção especial relativa 
à obrigação específica de acesso regulado à fibra escura em caso de inexistência de 
espaço em condutas ou de postes. 

Acrescenta a Vodafone que, em coerência com a sua posição quanto à integração do 
acesso regulado da fibra escura nas ofertas de referência relevantes de acesso às 
condutas e aos postes, os preços de tal acesso regulado à fibra escura devem ser 
igualmente orientados para os custos, à semelhança do que se venha a aplicar à ORAC e 
ORAP na sequência da decisão final desta revisão de mercados. 

A Vodafone salienta ainda que as considerações tecidas pela ANACOM nos parágrafos 
5.189 e 5.190 do SPD (página 158) não coincidem com a informação registada pela 
Vodafone. Com efeito, “a ANACOM entende que a prestação de serviços relacionados com 
o acesso à fibra escura apenas ocorrerá em situações muito excecionais (quando não 
existe espaço em postes ou em condutas na ligação que um operador pretende 
estabelecer) …”. Todavia, a Vodafone refere que, no seu caso, a percentagem de 
inviabilidades em pedidos ORAP situa-se nos [IIC]          [FIC], tendo mesmo atingido os 
[IIC]          [FIC] no 3.º trimestre de 2015 (ver tabela abaixo), o que indica, contrariamente 
ao indicado pela ANACOM, a existência de um número significativo de inviabilidades 
impeditivas da expansão de rede própria aos outros operadores. 
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[IIC] 

.                                                                                                                                               . 

    

    

[FIC] 

Acrescenta aquele operador que existem atualmente vários regulamentos municipais que 
inibem a criação de novas infraestruturas aéreas, sendo os postes da MEO a única 
alternativa disponível para expansão de redes de fibra ótica, denotando o caráter 
determinante e relevante que a ORAP (e as constrangimentos operacionais que a mesma 
encerra) assume nos atuais planos de expansão dos operadores alternativos. 

Não obstante a insuficiência desta obrigação específica de acesso à fibra escura face às 
deficiências de funcionamento do mercado em análise que urge corrigir, a Vodafone 
considera que a oferta de acesso regulado de fibra escura deve contemplar os seguintes 
elementos essenciais, os quais se baseiam nas relações contratuais da Vodafone para 
fornecimento de fibra escura: 

a) Preço, o qual deve ser orientado para os custos; 

b) Prazo de entrega – 12 dias úteis; 

c) Disponibilidade mínima trimestral por ligação – 99,4%; 

d) Prazo de reparação de avarias: 

- 6 horas, por ocorrência, para 75% das ocorrências; 

- 8 horas, por ocorrência, para 85% das ocorrências; e 

- 24 horas, por ocorrência, para 100% das ocorrências. 

e) Penalidades por incumprimento: 

- Prazo de entrega – por cada dia de atraso em relação à data prevista de 
instalação, por razões imputáveis à MEO, a Vodafone receberá, a título de 
indemnização, um valor correspondente ao valor diário de aluguer; 

- Nível de disponibilidade: 
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% Disponibilidade Penalidade 

Inferior Igual ou superior % preço trimestral da ligação 

100,00% 99,94% 0% 

99,94% 99,91% 5% 

99,91% 99,85% 10% 

99,85% 99,75% 25% 

99,75% 99,50% 40% 

99,50% 99,25% 50% 

99,25% 99,00% 75% 

99,00% - 100% 

- Prazo de reparação de avarias: 

 Até 1 (uma) hora, inclusive, de atraso no cumprimento do tempo de 
reposição, a indemnização terá um valor de 0,5% (meio por cento) do preço 
mensal de cedência do par de fibra escura; 

 Até 2 (duas) horas, inclusive, de atraso no cumprimento do tempo de 
reposição, a indemnização terá um valor de 1% (um por cento) do preço 
mensal de cedência do par de fibra escura; 

 Até 6 (seis) horas, inclusive, de atraso no cumprimento do tempo de 
reposição, a indemnização terá um valor de 3% (três por cento) do preço 
mensal de cedência do par de fibra escura; 

 Para além de 6 (seis) horas de atraso no cumprimento do tempo de 
reposição, a indemnização terá um valor correspondente ao valor diário de 
cedência, por cada hora adicional de atraso. 

Entendimento da ANACOM 

Em resposta às questões formuladas pela Ar Telecom, esclarece-se que: 

a) Na ORAC está já previsto que nas “situações em que seja física ou tecnicamente 
inviável à MEO satisfazer os pedidos de acesso formulados pelas Beneficiárias, deve 
esta enviar, juntamente com a fundamentação, propostas de traçados alternativos, 
desde que solicitados pela Beneficiária, que mais se aproximem do pedido inicial. Os 
traçados alternativos, não poderão exceder a introdução de mais de dez troços face 
ao traçado solicitado”. Assim, qualquer situação que não se encontre na presente 
formulação é uma situação em que não há “caminho alternativo (viável) disponibilizado 
pela MEO”.  

b)  A obrigação de disponibilização de fibra escura deve ocorrer nas situações em que 
não existe espaço em condutas ou postes e exista fibra disponível nesses troços 
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específicos de conduta ou poste. Não é evidente a sua aplicação em situações onde 
existam erros de cadastro. Com efeito, se a MEO der uma resposta positiva e no 
terreno se verificar que não existe espaço, é claro que se está numa situação de 
ausência de espaço em condutas ou postes. Se a MEO der uma resposta negativa e, 
no terreno, se comprovar que existe espaço, deve disponibilizar o espaço em conduta, 
e não a fibra escura. Em qualquer caso, aplicam-se as compensações atualmente 
previstas na ORAC e na ORAP para erros deste tipo. 

c)  A ANACOM poderá efetuar fiscalizações para verificar se existe fibra disponível 
nesses troços específicos de conduta ou poste, aliás como efetua atualmente no caso 
da ORAC, para avaliar, entre outros, se o que consta na Extranet está conforme a 
realidade no terreno. 

d)  A oferta de fibra escura nada tem a ver com a oferta comercial “Access PON PT”. 

A especificidade da oferta de acesso a fibra escura não é definida no âmbito da presente 
análise de mercados – como parecem pretender a NOS e a Vodafone –, podendo a 
ANACOM ter em conta em decisões autónomas as sugestões apresentadas relativas a 
esta oferta. É por exemplo o caso da sugestão da NOS de não ser necessário reabrir um 
processo específico para a análise de viabilidade e orçamento de utilização de um troço de 
fibra escura sempre que existam troços específicos inviáveis na ORAC e ORAP, devendo 
a própria resposta de inviabilidade incluir referência às alternativas existentes em termos 
de fibra escura, de modo a garantir a agilização do processo e a coerência com o princípio 
de EdI. Independentemente das condições de disponibilização de fibra escura ficarem 
consagradas na ORAC e/ou na ORAP (como sugerido pela NOS e pela Vodafone) ou de 
a MEO optar por autonomizar estas condições numa nova oferta, considera-se que as 
referidas ofertas devem ser devidamente compatibilizadas.  

Sobre a informação fornecida pela Vodafone de que, no seu caso, a percentagem de 
inviabilidades em pedidos ORAP situa-se nos [IIC]          [FIC], o que constitui um número 
significativo de inviabilidade, refira-se que, de facto, quer na ORAP, quer na ORAC os 
valores têm sido dessa ordem de grandeza, não obstante a MEO fornecer, nos KPI da 
ORAC, um indicador relativo ao “Grau de recuperação a respostas negativas a pedidos de 
análise de viabilidade”136, que é bastante superior a 50%. De qualquer forma, será corrigida 
a afirmação em causa na decisão final. 

A afirmação da Vodafone de que os postes da MEO são a única alternativa disponível para 
expansão de redes de fibra ótica não é totalmente correta. De facto, a MEO afirma – e a 
ANACOM tem conhecimento – de que há operadores a recorrer, com alguma extensão, 
aos postes da EDP, pelo menos para novas instalações. 

A pronúncia da MEO encerra algumas contradições: por um lado refere não ser 
proporcional obrigar ao desenvolvimento de uma nova oferta de referência, com toda a 
carga que isso implica em termos de processos. Por outro lado refere que já tem uma oferta 

                                                           
136 Trata-se do número de pedidos de análise de viabilidade considerados negativos que ainda assim dão 
origem a pedidos de acesso a instalação envolvendo troços considerados viáveis no pedido de análise de 
viabilidade.  
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comercial. Neste sentido, não se identificam custos significativos na passagem dessa 
oferta comercial para uma oferta regulada, com benefícios acrescidos em termos de 
transparência e informação para o mercado. Também o facto de a procura ser reduzida e 
pontual – como refere a MEO – não a impediu de disponibilizar uma oferta comercial de 
fibra escura.  

Não é claro que dificuldades práticas poderão decorrer do desenvolvimento desta 
hipotética oferta que não tenham já decorrido da oferta comercial de fibra escura 
disponibilizada pela MEO. 

A proposta da MEO relativa ao processo de viabilidade garantida é apenas aplicável na 
ORAP e, podendo reduzir a necessidade de acesso à fibra escura, não substitui ou elimina 
essa necessidade, pelo que se mantêm os pressupostos que estiveram na base da 
imposição da obrigação de acesso à fibra escura quando não existirem condições técnicas 
no acesso a condutas e postes da MEO. 

Nestes termos, corrigem-se os parágrafos 5.53 e 5.189 no sentido de clarificar que as 
respostas inviáveis têm vindo a assumir uma importância crescente, o que é mais 
um elemento que justifica a imposição da oferta de fibra escura. 

3.5.2. Não discriminação 

No contexto da imposição da obrigação de implementação da EdI no âmbito da ORAC e 
da ORAP, a Ar Telecom considera oportuna a criação de um grupo de trabalho formado 
pelos intervenientes dos operadores que têm um conhecimento operacional destas ofertas 
de forma a fazer-se um levantamento mais exaustivo dos pontos críticos das ofertas e dos 
requisitos para as auditorias referidas a realizar. 

A Ar Telecom identifica a necessidade de análise de alguns aspectos relacionados com a 
evolução da ORAC e da ORAP, para além dos já identificados pela ANACOM, a saber: 

a) Quanto ao acesso online à informação de níveis de ocupação de condutas e traçado 
via extranet, a Ar Telecom considera indispensável que o mesmo passe a ser 
disponibilizado sem custos, tendo em conta não só o que se passa a nível interno 
na MEO como também os níveis de amortização que os investimentos nesta 
ferramenta terão já atingido. A Ar Telecom relembra que tem defendido que a 
anuidade devida por cada distrito acessível (mesmo que rateada conforme a data 
de adesão ao longo do ano civil) inviabiliza vários projetos de construção de rede 
que poderiam ter avançado se existissem modalidades de utilização mais 
adequadas ou gratuitas. 

b) Ao nível dos indicadores e SLA, a Ar Telecom defende que deverá existir um prazo 
para rejeição dos pedidos de análise de viabilidade para utilização ORAC e ORAP 
por motivo de erros ou informação insuficiente. 
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c) No que diz respeito aos procedimentos de faturação, conferência de faturas, 
reclamação de erros de faturação e respetiva emissão de créditos, segundo a Ar 
Telecom a sua experiência é de que os processos de correção de valores faturados 
são excessivamente lentos, pelo que considera crítica a existência de SLA para a 
concretização da EdI também neste aspecto. Sugere ainda que as reclamações 
sejam analisados num prazo de 30 dias e que as correções e os créditos sejam 
emitidos no ciclo de faturação imediatamente a seguir. 

A APAX está de acordo com a proposta de imposição da EdI nas ofertas ORAC e ORAP, 
e da Equivalência de Outputs (EdO) na oferta ORALL. 

Sem prejuízo, a APAX alerta para a necessidade de resolver vários problemas 
operacionais da ORALL, já anteriormente identificados e comunicados à ANACOM, em 
conjunto com propostas de resolução. 

A APAX já não concorda que o padrão EdI não seja estendido ao acesso a fibra escura na 
ORAC e ORAP, uma vez que entende que os sistemas e procedimentos associados serão 
essencialmente os mesmos que suportam os restantes serviços abrangidos por estas 
ofertas. 

A APAX entende ainda que a EdI devia ser também imposta em associação com a 
imposição de acesso às NRA em fibra, como anteriormente defendido. 

No tocante à obrigação de não discriminação, a MEO relembra que continua a entender 
que qualquer imposição de uma obrigação de EdI terá sempre que ser efetuada em 
conformidade com o alegadamente exigente e complexo procedimento previsto para o 
remédio da separação funcional. Considera a MEO que no SPD em causa, a imposição da 
obrigação de EdI surge desenquadrada da obrigação de separação funcional, sendo esta, 
no entanto, a sua génese e a sua justificação. 

Por este motivo, considera a MEO que qualquer iniciativa destinada a colocar em prática o 
princípio de EdI terá necessária e forçosamente de seguir os princípios previstos na 
Diretiva Acesso para a imposição da separação funcional, alegando que a Recomendação 
de não discriminação é uma mera recomendação e não um ato legislativo vinculativo, não 
podendo, na sua opinião, sobrepor-se às disposições contidas nas diretivas que constituem 
o quadro regulamentar europeu. 

Neste contexto, entende a MEO que a ANACOM teria, no mínimo, de avaliar se, em 
Portugal e nos mercados em análise, faria sentido a imposição da EdI fora do contexto da 
imposição de uma obrigação de separação funcional. 

No tocante à imposição de EdI no contexto da prestação dos serviços grossistas 
relacionados com o acesso a condutas e a postes, a MEO entende que o exercício de 
verificação da sua adequação, justificação e proporcionalidade, ponderando-se os 
benefícios da sua imposição face aos custos que a mesma pode determinar (conforme 
sugerido na Recomendação de não discriminação) não foi efetivamente realizado. 
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A MEO questiona mesmo a razão pela qual a ANACOM, na fase de análise do mercado 
que conduziu ao SPD, não solicitou sequer à empresa informação adicional que lhe 
permitisse apresentar conclusões mais estruturadas e baseadas em dados atuais, e 
argumenta que as conclusões seriam outras se o tivesse feito.  

Neste contexto, a MEO questiona como pode então a ANACOM, perante tão significativa 
ausência de informação, concluir pela necessidade de imposição à empresa da forma mais 
intrusiva da obrigação de equivalência de acesso.  

Acresce, segundo a MEO, que a ANACOM não terá levado a cabo uma análise e 
ponderação dos custos quer de qualquer das soluções apontadas no contexto da ORAC, 
quer da solução de implementação de um novo sistema e de procedimentos específicos 
para efeitos da ORAP, em especial por comparação com os custos associados à (mera) 
introdução de melhorias nos processos e interfaces atuais das ofertas e que, de acordo 
com a MEO, permitem dar resposta aos potenciais problemas de discriminação que a 
ANACOM assinala no SPD, sem ser necessária qualquer evolução disruptiva para um 
modelo de EdI (a MEO apresenta um Anexo com propostas de alterações à ORAC e à 
ORAP). 

Segundo a MEO, a situação da ORAC e da ORAP não difere significativamente da da 
ORALL ao que acresce que determinados procedimentos da ORAC respeitam já o princípio 
de EdI – no caso da base de dados da ORAC, a MEO e as beneficiárias acedem 
exatamente à mesma informação, embora com acessos diferentes, tendo sido considerado 
pela ANACOM que esta informação é suficiente para satisfação das necessidades de 
identificação dos troços e aferição da possibilidade da sua ocupação. 

Sugere a MEO que, nos casos em que a ANACOM considere que a MEO dispõe de algum 
tipo de vantagem, pode também recorrer-se ao princípio que foi aplicado no seio da 
avaliação da ORALL: em casos justificados, podem sugerir-se alterações de intervenção 
que permitam adequar os processos às necessidades do mercado e agilizar alguns 
aspectos, sem que seja necessário adotar um modelo de EdI. 

Adicionalmente, a MEO não considera aceitável o argumento invocado pela ANACOM para 
defender a implementação do padrão de EdI relativamente à ORAC, segundo o qual, 
tomando em consideração que o procedimento interno da MEO não foi concebido de modo 
a possibilitar a extração de indicadores, uma fiscalização do cumprimento da imposição de 
equivalência de acesso implicaria um esforço regulatório muito intenso para garantir a 
existência de EdO uma vez que, caso fossem utilizados sistemas e procedimentos 
diferentes, ter-se-ia não apenas que contabilizar os tempos de fornecimento e reparação 
de forma comparável mas também auditar periodicamente os referidos indicadores. 

Acresce que, na opinião da MEO, a inadequação e desproporcionalidade da imposição do 
padrão de EdI na ORAC e na ORAP, conforme preconizada no SPD, é também evidente 
perante o propalado sucesso destas ofertas e a constatação de que os operadores 
(nomeadamente a NOS e a Vodafone) têm vindo e vão continuar a expandir as suas NRA 
a um ritmo semelhante (e nalguns casos até superior) ao da MEO, com níveis equiparáveis 
de investimento por casa passada. Ou seja, para a MEO a própria evolução na utilização 
destas ofertas e os resultados alcançados pelas beneficiárias em termos de aumento de 
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cobertura das respetivas redes são sinónimo de que não existe nenhum problema de 
discriminação relacionado com a ORAC e ORAP, e muito menos um problema de tal forma 
grave, que justifique a imposição de uma obrigação de EdI nos moldes preconizados no 
SPD. 

A MEO entende assim, tanto no que se refere à ORAC como à ORAP, que a introdução de 
um conjunto de melhorias nestas ofertas para endereçar os potenciais problemas 
identificados pela ANACOM no SPD (incluindo medidas que irão reduzir os custos das 
beneficiárias), torna desnecessária a imposição de um padrão estrito de EdI e constitui 
uma garantia adequada e suficiente de não discriminação e de equivalência de acesso. 
Neste sentido, a MEO propõe-se aumentar o grau de autonomia e responsabilização das 
beneficiárias através das seguintes alterações: 

a) Melhoramento e expansão do acesso à informação de ocupação de condutas e de 
traçados de postes. 

b) Simplificação dos procedimentos das ofertas. 

c) Redução dos prazos até às beneficiárias poderem iniciar a instalação. 

d) Redução e maior previsibilidade dos custos dos acompanhamentos pela MEO. 

e) Definição de penalidades tipificadas para os incumprimentos das beneficiárias. 

A NOS pronuncia-se sobre a equivalência de acesso imposta no mercado 3a à MEO, no 
tocante ao (i) acesso a condutas e ao (ii) acesso a postes. 

a) Acesso a condutas 

Para a NOS, a imposição desta obrigação constitui um movimento natural ao nível 
da regulação do acesso às infraestruturas, atendendo a crescente criticidade da 
ORAC e ORAP no ambiente concorrencial dos mercados de banda larga e ao 
aumento significativo da sua relevância relativa face às restantes ofertas grossistas. 

Como referido nos comentários iniciais a esta consulta, a NOS entende que esta 
evolução surge num momento crítico do investimento dos operadores no 
desenvolvimento de infraestrutura própria pelo que será desejável que a obrigação 
de EdI, que já peca por muito tardia, seja implementada no mais curto prazo 
possível. 

Nesta medida, segundo a NOS, torna-se relevante proceder à identificação dos 
principais constrangimentos que se identificam nesta oferta e, de seguida, proceder 
à análise sobre qual o melhor método de os solucionar via o princípio de EdI. 
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- Principais constrangimentos que, segundo a NOS, resultam da existência de 
procedimentos diferenciados entre as áreas internas da MEO e os demais 
operadores 

Tomando como ponto de partida a análise efetuada pela ANACOM às 
condições discriminatórias da oferta e que surgem como constrangimentos ao 
desenvolvimento de rede por parte dos operadores alternativos, a NOS refere 
o seguinte: 

 Processo de acesso a plantas e análise de viabilidade: 

o Segundo a NOS, existem fortes indícios de que os operadores 
alternativos não acedem à base de dados de condutas em condições 
equivalentes. Com efeito, a NOS refere ser comum verificar que, na 
sequência da colocação de pedidos de viabilidade colocados com 
base em plantas disponíveis na Extranet ORAC, as plantas utilizadas 
pela MEO na resposta incluem informação com elementos de rede – 
nomeadamente caixas de visita ou mesmo postes – que não constam 
da Extranet, o que mostra que a informação disponibilizada aos 
operadores alternativos é incompleta (a NOS apresentou um exemplo 
em anexo à sua pronúncia que considerou confidencial). 

o No caso das atuais zonas não competitivas, a NOS considera que a 
discriminação é mais evidente na medida em que não existe forma do 
operador alternativo avaliar por mera consulta a viabilidade de um 
dado troço, requerendo várias interações com a MEO que se 
prolongam por um período de cerca de 18 dias de calendário. 

o Ora, estes prazos implicam, segundo a NOS, que a MEO obtém 
conhecimento antecipado dos planos de desenvolvimento de rede dos 
operadores alternativos, seus concorrentes, o que lhe confere 
vantagens competitivas críticas. Estas vantagens são, no entender da 
NOS, tanto mais relevantes se se atender ao atual contexto de fortes 
investimentos em rede que vários operadores se encontram a efetuar, 
em áreas que já se encontram fora dos tradicionais centros urbanos 
ou mais concretamente das áreas competitivas definidas 
regulatoriamente como tal. 

 Processo de acesso à rede de condutas (intervenções para instalação e/ou 
avarias e/ou operações de manutenção): 

o Considera a NOS que, neste particular, a discriminação existente é 
mais gritante e está adequadamente resumida nas conclusões 
apresentadas pela Oxera137: 

                                                           
137 Estudo disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=969970#.VwVcrPkrKM8.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=969970#.VwVcrPkrKM8
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“PTC does not use the ORAC product when it is planning its own fibre 
installations”; 

“PTC does not use the same processes to submit requests. Potential 
source of discrimination”; 

“The ORAC product is basically an information product. Both PTC and 
altnets require the same information in order to install their own fibres 
in existing ducts. Altnets buy ORAC, while PTC uses internal 
processes”. 

o Aliás, no entender da NOS, não restam quaisquer dúvidas sobre a 
existência de discriminação quando a própria MEO afirma que os seus 
procedimentos internos são distintos dos restantes operadores. Em 
concreto, a NOS refere que a MEO não está sujeita aos prazos de 
resposta para agendamentos e reagendamentos a que os operadores 
alternativos se encontram presos, o que tem severos impactos na 
agilidade que a primeira dispõe no processo de instalação da sua rede. 

o A NOS suporta-se no referido estudo para referir que a MEO também 
não está sujeita aos requisitos de acompanhamento no terreno nos 
processos de instalação e intervenção na rede a que os operadores 
alternativos estão sujeitos, o que no mínimo simplifica 
consideravelmente o planeamento dos seus trabalhos na rede. Esta 
situação facilita também, segundo a NOS, a antecipação dos seus 
trabalhos face a trabalhos projetados pelos restantes operadores. 

 Processos de desobstrução: 

o O atual processo de desobstrução padece atualmente, no entender da 
NOS, de vários problemas que prejudicam a sua transparência e a 
capacidade dos operadores em adaptar os seus planos de trabalho 
aos constrangimentos identificados. 

o Em concreto, a NOS refere que não existe qualquer nível de serviço 
aplicável à MEO para a notificação de entidades terceiras para a 
obtenção de autorizações para intervenções na via pública, nem 
qualquer visibilidade dos operadores alternativos sobre a diligência da 
MEO na resolução dos constrangimentos identificados, o que por si é 
uma clara fonte de tratamento discriminatório e que, por inerência, 
deverão ser acautelados no processo de EdI a definir. 

o Esta lacuna das ofertas tem tido, segundo a NOS, impactos 
gravíssimos nas operações dos operadores alternativos, não só pelos 
atrasos no desenvolvimento de rede no âmbito de ofertas de grande 
consumo, como pelo facto de a ORAC, e pela mesma ordem de razão, 
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a ORAP, serem regularmente utilizadas para dar resposta a 
necessidades específicas de clientes empresariais. 

o A NOS conclui que em situações de obstrução de rede, estes clientes 
veem o fornecimento dos serviços resvalar para períodos muito 
alargados, por vezes superiores a 100 dias, o que torna a gestão da 
relação com estes clientes particularmente complexa desde o seu 
início. 

- A EdI enquanto instrumento eficaz para solucionar os constrangimentos 
identificados 

Atendendo aos problemas acima descritos, para a NOS há que avaliar em que 
medida uma medida como a proposta de EdI poderá ser eficaz para os 
solucionar. 

No entendimento da NOS, a EdI é uma medida essencial e estrutural para a 
resolução definitiva e eficaz dos constrangimentos identificados, desde que: (i) 
não seja manipulada para burocratizar desnecessariamente processos que 
hoje são simples e eficazes e (ii) a sua implementação seja efetuada de modo 
a minimizar as dificuldades inerentes à sua monitorização. 

No que se refere ao primeiro ponto, a NOS considera essencial que o princípio 
a seguir na definição do processo seja o de aplicação às beneficiárias das 
ofertas dos processos aplicáveis às áreas internas da MEO e não o inverso. 

Nessa medida, a NOS opõe-se à possibilidade de a MEO poder optar por uma 
abordagem em que sejam introduzidas ineficiências nos processos internos da 
MEO, que necessariamente irão reduzir a flexibilidade para os operadores 
alternativos face ao processo atualmente aplicável à MEO. 

Tanto mais que, no entendimento da NOS, tal abordagem, não é objetivamente 
justificável face às alternativas que se colocam (analisadas de seguida), ao 
mesmo tempo que tenderá a introduzir processos burocráticos que terão sério 
impacto na eficácia da medida dada a dificuldade inerente à sua adequada 
monitorização. 

Este é o segundo ponto referido acima e que a NOS detalha dada a sua 
importância central para o sucesso de uma medida deste tipo. 

Considera a NOS que a fiscalização do cumprimento de uma obrigação EdI é 
extremamente difícil e morosa, na medida em que apenas por via de auditorias 
diretas e exaustivas a processos internos é que se poderão detetar 
incumprimentos a este princípio. 
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Para a NOS, se se olhar para o horizonte temporal de aplicação proposto pelo 
regulador, na prática, a EdI apenas entrará em vigor, pelo menos, 16 meses 
após a decisão do regulador138, sendo certo que não fará sentido que uma 
fiscalização deste tipo (auditoria) ao cumprimento do princípio EdI, ocorra antes 
de decorrido um período mínimo que se considere relevante para existir uma 
prática estabelecida (dificilmente inferior a 6 meses). 

Ora, para a NOS, tendo noção que o próprio processo de auditoria é moroso, 
a que acresce o período para produção do relatório de conclusões e o processo 
de sanção de eventuais incumprimentos, estamos perante um cenário em que 
um eventual incumprimento poderá ser sancionado a um prazo extremamente 
longo (aos 15 meses já referidos para produção de efeitos da decisão poder-
se-á estar perante um prazo adicional de mais 15 meses), o que redundará 
num esvaziamento da medida pelo facto de, quando estiver efetivamente em 
prática, a utilidade para os operadores será meramente residual (dada a 
agressividade dos atuais planos de investimento em rede). 

Atentos estes riscos, a NOS considera que o processo EdI a implementar 
deverá ser simples e minimizar a necessidade de fiscalizações adicionais. 
Neste contexto, a NOS defende que o processo esboçado pela ANACOM no 
SPD em consulta que, no que se refere às fases posteriores à análise de 
viabilidade, consiste na eliminação dos atuais processos de agendamento, 
substituindo-os por processos de mera notificação (prévia ou ex-post, conforme 
melhor se adapte a cada caso individual) é o processo que melhor acautela os 
problemas de fiscalização analisados supra. 

Com efeito, para a NOS, perante tal processo a única dúvida que se colocará 
sobre o cumprimento da não discriminação, será se os tempos de notificação 
são cumpridos ou não por todos os beneficiários (incluindo os próprios serviços 
da MEO), incumprimento esse que poderá ser monitorado ex-post sem que 
haja uma penalização objetiva nos processos de construção de rede dos 
operadores. 

A NOS refere que é antecipável que a MEO alegue que poderá perder o 
controlo da gestão da sua rede se não puder acompanhar nos moldes atuais 
as intervenções (seja de instalações de rede ou de outro tipo) efetuadas pelos 
operadores alternativos. No entanto, para a NOS, a verdade é que: 

 Já hoje a MEO abdica de acompanhar muitas das intervenções realizadas 
pelos operadores alternativos (acompanhando parcialmente ou não 
acompanhando de todo). 

 Quando existe acompanhamento, na esmagadora maioria das situações 
este limita-se à verificação de meros formalismos processuais, que são 

                                                           
138 Já incluindo o prazo mínimo de 20 dias úteis para publicação de oferta apos a decisão final de aprovação 
do regulador. 
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efetuados no início dos trabalhos, observando-se o abandono do local pelo 
representante da MEO findo o processo de validação dos requisitos 
formais. Isto é, na prática, não existe um acompanhamento da intervenção 
mas uma mera fiscalização burocrática. 

 Os atuais procedimentos de agendamento e reagendamento constituem 
também fatores de entropia processual, com elevados custos quer em 
termos financeiros quer temporais (pelo atraso inerente às fases de 
agendamento e reagendamento, sempre que as disponibilidades das 
equipas envolvidas não coincidem ou se verificam atrasos, 
independentemente da sua dimensão139). 

Neste contexto, para a NOS é perfeitamente exequível que, em alternativa, 
sejam implementados mecanismos de simples notificação, a priori ou a 
posteriori, de qualquer intervenção que os operadores alternativos executem 
nas condutas ou postes da MEO. Tal processo, que segundo a NOS eliminará 
o impacto que o atual sistema de agendamentos implica, assegura as 
preocupações que se descortinam como legítimas para o detentor da 
infraestrutura: 

 Conhecimento de que alguém estará, numa determinada data, a intervir na 
sua infraestrutura, permitindo assim despistar possíveis responsáveis por 
problemas que possam emergir nessas áreas de rede no mesmo horizonte 
temporal. 

 Identificação de uma data objetiva que permita o controlo pela MEO da 
obrigação de atualização de cadastro. 

 Viabilização de ações de fiscalização aleatórias que a proprietária da 
infraestrutura poderá, legitimamente, desencadear, sem que no entanto tal 
imponha qualquer ónus, seja financeiro ou operacional, aos operadores 
alternativos. 

É entendimento da NOS que um processo como o agora exposto (e ele próprio 
referido como hipótese pela ANACOM no documento de consulta) será o que 
melhor responderá aos constrangimentos identificados no âmbito do ponto 
“Processo de acesso à rede de condutas – intervenções para instalação e/ou 
avarias e/ou operações de manutenção”, referido nos constrangimentos atrás 
identificados pela NOS. 

Já no que se refere aos constrangimentos identificados no ponto “Processo de 
acesso a plantas e análise de viabilidade” (atrás identificado pela NOS), este 

                                                           
139 No entendimento da NOS este é um fator relevante na medida em que sucede, em muitos casos, que 
bastam pequenos atrasos da equipa da NOS face à data marcada (15/20 minutos) para a equipa da MEO sair 
do local e a intervenção da NOS que estava programada passar a ser um incumprimento da oferta caso a NOS 
insista em a efetuar. 
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operador defende que o cumprimento da EdI implicará que os operadores 
tenham a possibilidade de aceder à informação cadastral nos mesmos moldes 
em que a MEO acede a essa informação, assegurando o mesmo nível de 
atualização de informação. 

Ainda segundo a NOS, o acesso à informação deverá ser garantido em moldes 
equivalentes em todo o território nacional e não só nas áreas competitivas, uma 
vez que não se identificam custos adicionais desproporcionais para a MEO na 
disponibilização a nível nacional da informação cadastral. 

A NOS refere que também neste aspecto não descortina razões objetivas que 
possam justificar que a informação relevante hoje acedida pelas equipas da 
MEO não seja disponibilizada aos demais operadores (sendo que entende que 
esta obrigação perfila-se de fácil fiscalização, cumprindo com os requisitos de 
eficácia necessários a este tipo de medida). 

Finalmente, e no que se refere ao ponto “Processos de desobstrução” atrás 
referido, a NOS propõe que a oferta contemple procedimentos que permitam 
assegurar visibilidade sobre os momentos em que a MEO desencadeia as 
ações da sua responsabilidade necessárias ao desbloqueio da situação em 
apreço. Esta visibilidade deverá, segundo a NOS, ser assegurada em tempo 
real ou com desfasamento mínimo, de modo a se assegurar a sua efetividade, 
ao mesmo tempo que deverá obedecer a níveis de serviço comuns a todos os 
beneficiários da oferta. 

b) Acesso a postes 

Segundo a NOS, os constrangimentos ao nível da ORAP apresentam contornos 
semelhantes ao que sucede na ORAC, mas em termos práticos a situação é mais 
grave. 

A NOS refere que do ponto de vista do processo de informação e viabilidade os 
prazos de resposta a pedidos são mais longos e/ou não preveem o pagamento de 
compensações por incumprimento do prazo: 

- O prazo de resposta a pedidos de informação é de 10 dias úteis quando na 
ORAC o prazo de resposta é de 1 dia útil. 

- Relativamente aos pedidos de viabilidade o prazo é mais do que 3 vezes 
superior ao existente na ORAC: 30 dias úteis face a 10 dias de calendário. 

A estes prazos significativamente superiores acresce que, sempre que um 
segmento de troço incluído num pedido seja considerado inviável, todo o pedido é 
considerado inviável obrigando à colocação de um novo pedido de viabilidade que 
terá associado o mesmo prazo de 30 dias úteis. 
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Atendendo a que os pedidos de viabilidade incluem até 50 segmentos entre postes, 
a NOS refere que a probabilidade de se verificar uma inviabilidade é bastante 
elevada. Em termos práticos, segundo a NOS, uma parte substancial dos pedidos 
é objeto de mais do que um pedido de viabilidade, o que significa que até à 
colocação de um pedido de acesso e instalação poderão decorrer cerca de 3 meses 
e meio (ou mais, quando um pedido de trajeto é objeto de múltiplas inviabilidades). 

No que se refere aos pedidos de acesso e instalação, estes têm associado, 
segundo a NOS, um prazo de 5 dias úteis, que é igual ao da ORAC, mas 
inexplicavelmente não têm associadas compensações por incumprimento. 

A acrescer a esta assimetria entre ofertas, a NOS informa que mais recentemente 
a MEO comunicou aos operadores um novo procedimento para a instalação de 
drops de cliente, o qual já foi, segundo a NOS, amplamente analisado e comentado 
em comunicações remetidas à ANACOM, a última das quais remetida por carta em 
14 de março de 2015140. 

Este novo procedimento é, segundo a NOS, mais um caso flagrante de um processo 
que é injustificadamente burocrático sem que exista fundamentação objetiva para 
tal, ao mesmo tempo que tem graves repercussões a nível da concorrência no 
mercado e na experiência do cliente final. 

Atentos os constrangimentos acima identificados, a NOS considera que, tal como 
no caso da ORAC, a solução passa por um processo de EdI que assegure a 
aplicação dos processos que as áreas internas da MEO utilizam aos demais 
utilizadores da oferta. No entanto, atendendo ao facto da ORAP ter ainda associado 
processos e prazos muito mais desfasados das necessidades do mercado do que 
sucede na ORAC, a NOS considera que deverão ser implementadas medidas 
transitórias, de impacto imediato, que assegurem desde já uma maior adequação 
dos processos da ORAP às necessidades do mercado. 

Em concreto: 

- A NOS concorda com a ANACOM quanto à imposição da obrigação de EdI, 
sendo que, no entender da NOS, a mesma deverá ocorrer em paralelo com a 
ORAC e, sempre que aplicável, o desenvolvimento das duas ofertas deverá ser 
realizado de forma integrada (nomeadamente no que se refere aos processos 
associados aos constrangimentos relativos aos processos de acesso141 e de 
desobstrução identificados no âmbito da ORAC).  

- A situação atual desta oferta não pode, segundo a NOS, esperar pela 
implementação de mecanismos de EdI, sendo urgente a intervenção do 
regulador no sentido de colmatar estas deficiências. A NOS defende que essa 
intervenção deverá passar necessariamente por igualar as condições de 

                                                           
140 Julga-se que a NOS se refere a carta de 14 de março de 2016 e não de 2015. 
141 Designadamente de intervenções para instalação e/ou avarias e/ou operações de manutenção. 
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utilização da ORAP às condições atualmente existentes na ORAC ou 
aproximadas a estas, quando seja fundamentadamente impossível a aplicação 
de procedimentos iguais (e.g. aplicação de compensações a todos o 
processos, redução significativa dos prazos de viabilidade e eliminação do 
período mínimo de 5 dias para agendamento da instalação). 

- A ANACOM deverá, no entender da NOS, impedir a entrada em vigor do atual 
procedimento de instalação de drop de cliente (a existir a necessidade de 
notificação, a NOS propõe que a mesma assuma um caráter informativo sobre 
a ocorrência da instalação do drop, sendo que a mesma poderá ser póstuma, 
por forma a minimizar riscos ao normal funcionamento da concorrência do 
mercado). 

A NOS pronuncia-se ainda em relação ao processo conducente à definição de ofertas 
compatíveis com o princípio de EdI. Em particular, refere a NOS que a ANACOM propõe 
um processo de implementação da obrigação de EdI que tem por base as seguintes fases: 

a) Fase 1: período de 3 meses em que a MEO deverá identificar, e justificar, os 
sistemas e processos que se propõe a adotar para assegurar o cumprimento do 
princípio de EdI. 

b) Fase 2: período de 6 meses em que a ANACOM irá proceder à aprovação da 
proposta da MEO e à sua (eventual) auditoria. 

c) Fase 3: período máximo de 6 meses a contar da data da aprovação da ANACOM 
prevista na Fase 2, para implementação no terreno das ofertas com base no 
princípio da EdI. 

A NOS considera que um período de 15 meses (e, tipicamente, mais um para entrada em 
vigor da oferta após a sua aprovação) para a entrada em vigor desta medida que se afigura 
como central para o desenvolvimento das redes dos operadores é excessivo e corre o sério 
risco de vir a ser implementada quando a esmagadora maioria dos investimentos dos 
operadores esteja concluída. Efetivamente, e mesmo assumindo que a decisão final 
associada a esta consulta seja aprovada até ao final do primeiro semestre de 2016, a NOS 
refere que este calendário implica que apenas em setembro de 2017 (se não houver 
atrasos) os operadores possam beneficiar das alterações agora propostas. 

Sem prejuízo, a NOS entende que caso os processos definidos não sejam facilmente 
escrutináveis, existirá um claro incentivo para incumprimento por parte do operador 
notificado, na medida em que a deteção de tais incumprimentos será morosa e 
necessariamente difícil, implicando um período adicional até à sua aplicação efetiva no 
terreno e agravando ainda mais o risco da presente obrigação ficar esvaziada. 

Tomando em consideração o já atrás exposto no que se refere ao modo como a EdI deve 
ser implementada, a NOS considera que o calendário proposto pode ser reduzido, 
nomeadamente ao se eliminar a possibilidade da MEO (e que justificámos atrás) definir 
processos desnecessariamente burocratizados. 
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Refere a NOS que, na ORAC, se no caso dos processos de acesso a plantas e análise de 
viabilidade existe a necessidade de um levantamento da informação e de redefinir 
processos internos e bases de informação de suporte, podendo-se justificar o processo de 
3 fases proposto pelo regulador, nada obsta a que a partir do momento da aprovação da 
decisão final relativa à presente consulta, seja imposta a expansão do processo de 
informação e viabilidade das atuais zonas competitivas para todo o país. 

Efetivamente, no entender da NOS, atendendo ao tempo decorrido desde a introdução da 
Extranet para as áreas competitivas, é razoável e proporcional a inclusão da informação 
para o remanescente do território nacional nesse sistema (podendo, segundo a NOS, 
equacionar-se um prazo de 2 meses, a contar da decisão final da presente consulta, para 
o efeito). 

Já no que se refere os processos de acesso à rede de condutas (pedidos de instalação e 
intervenção), na medida em que estamos perante a eliminação do atual processo de 
agendamento e passagem para um sistema de notificação que não requer nenhuma 
análise específica (nem beneficiará de uma auditoria prévia), a NOS considera que a 
aplicação do processo de três fases é desproporcionado e penaliza desnecessariamente 
os operadores alternativos. 

Isto é, argumenta a NOS que a ANACOM poderá impor desde logo a alteração da ORAC 
no que diz respeito aos processos de acesso à rede de condutas, desde que sejam 
definidos os níveis de serviço aplicáveis ao processo de notificação e assegurada a 
publicação dos respetivos KPI. 

Já no que se refere ao processo de desobstruções, a NOS considera que estamos perante 
medidas de transparência que poderão, a prazo, ser alvo de uma maior sofisticação no seu 
reporte às beneficiárias da ORAC, mas que poderão, no imediato, ser asseguradas via os 
meios que hoje já são usados para comunicação entre a MEO e os demais operadores 
(desde que definidos, desde logo, os níveis de serviço associados). 

Nesta medida, também considera desnecessário o procedimento de três fases proposto 
pelo regulador para este particular. 

Em suma, para a NOS, é perfeitamente compaginável com os objetivos desta medida, uma 
introdução faseada de adaptações à ORAC ao princípio de EdI, que assegure que a 
entrada em vigor das medidas preconizadas não seja esvaziada de impacto pela 
morosidade (desnecessária) do processo de aprovação das mesmas. 

No caso da ORAP, a NOS considera que no processo de instalação, intervenção (urgente 
ou planeada) e instalação de drops as medidas de EdI poderão ser imediatamente 
implementadas tal como na ORAC, já que o processo se suportará na mesma lógica de 
mera notificação. Já no que se refere à fase de informação e viabilidade, considera 
pertinente a aplicação do processo gizado de três fases, sendo certo que deverão ser 
adotadas, com a aprovação da decisão final da presente consulta, as medidas transitórias 
já referidas de redução substancial dos prazos atualmente em vigor para os pedidos de 
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viabilidade e de introdução de compensações para todos os serviços e procedimentos 
previstos na oferta. 

No âmbito das opções relativas ao padrão de equivalência de acesso a adotar (EdI versus 
EdO), a Vodafone refere que a ANACOM considera “… que é adequado e proporcional 
definir um padrão de equivalência na obrigação de não discriminação com base na EdI no 
que diz respeito à prestação de serviços grossistas relacionados com o acesso a condutas 
e a postes”142. 

A Vodafone partilha do princípio preconizado pela ANACOM mas afirma não concordar 
que a forma de aplicação do EdI seja determinada pela MEO. 

Nessa medida, a Vodafone considera que em relação à ORAC (i) a MEO deve passar a 
utilizar a Extranet ORAC em condições absolutamente iguais às dos operadores 
beneficiários da ORAC e (ii) que todos os operadores devem observar os processos e 
sistemas relacionados com a gestão dos vários pedidos formalizados no âmbito dos 
serviços grossistas ORAC (SI ORAC). 

De igual modo, a Vodafone considera essencial adotar a EdI no caso da ORAP, devendo 
a MEO passar a recorrer dos procedimentos, níveis de serviço e sistemas disponibilizados 
aos operadores beneficiários desta oferta regulada. 

Sem prejuízo de concordar com o padrão de equivalência preconizado pela ANACOM para 
a ORAC e ORAP, a Vodafone considera importante salientar que existem aspectos 
concretos nas considerações referidas pela ANACOM no SPD que são imprecisos ou que 
são objeto de discordância. 

Desde logo, no acesso às condutas, a Vodafone considera ser importante clarificar a 
afirmação da ANACOM143 segundo a qual “o acesso à base de dados de condutas da MEO 
através de uma Extranet e a informação disponibilizada têm sido suficientes para que os 
operadores beneficiários da ORAC possam, de uma forma eficaz, satisfazer as suas 
necessidades no que diz respeito à: 

a) Identificação dos troços de conduta da MEO localizados numa determinada área na 
qual pretendam instalar os seus cabos; 

b) Aferição da possibilidade de ocupação desses troços de condutas.” 

A Vodafone refere que de acordo com a sua experiência tem evidenciado inúmeras 
situações em que existem condutas cadastradas na Extranet ORAC, que não são da 
propriedade da MEO – por exemplo, refere que já foram detetadas condutas Vodafone em 

                                                           
142 Parágrafo 5.191 do SPD, pág. 158. 
143 Constante do parágrafo 5.132 (pág. 144). 
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cadastro Extranet ORAC. Entende a Vodafone que este facto não pode ser descurado pela 
ANACOM na análise de mercado em causa. 

Tal como acima referido e no âmbito da implementação da EdI ao nível dos sistemas de 
informação ORAC, a Vodafone discorda da discricionariedade conferida pelo SPD à MEO 
(parágrafo 5.151, pág. 149) e entende ser mais adequado ao propósito da obrigação em 
causa, designadamente evitar a assimetria de informação, impor a manutenção dos 
“…sistemas e procedimentos definidos na ORAC (eventualmente com adaptações), 
passando a MEO a utilizar integralmente esses mesmos procedimentos”. A imposição 
expressa desta opção pela ANACOM, assegurará, no entender da Vodafone, o pretendido 
enquadramento uniformizado da informação a aceder por todos os operadores e, por outro, 
contribuirá para manter uma pressão permanente no sentido do aperfeiçoamento da 
informação a disponibilizar (e.g. atualização mais assertiva e atempada dos cadastros de 
condutas, beneficiando deste modo todos os intervenientes no processo de utilização de 
condutas). 

No que se refere ao agendamento da instalação e execução no terreno144 propõe a 
Vodafone que, tendo as beneficiárias 30 dias para executar os trabalhos, a data de 
agendamento seja a data que dará início aos trabalhos, exceto nas situações de 
indisponibilidade de acompanhamento policial ou falta de autorizações de outras entidades. 
Com efeito, refere a Vodafone que estas situações de exceção, por serem exógenas ao 
operador, não podem ser tomadas como incumprimento à oferta, contrariamente ao que a 
MEO tem vindo a referir. Ainda neste âmbito, e mais uma vez garantindo EdI, não tendo a 
MEO qualquer acompanhamento, a Vodafone defende que tal também deverá ser 
replicado para os operadores beneficiários e, caso a MEO pretenda fazer 
acompanhamento, deverá informar os operadores. 

Paralelamente, no que respeita aos constrangimentos descritos no parágrafo 5.161 do 
SPD, a Vodafone propõe que se crie a figura da ata de visita ao terreno, onde os técnicos 
de ambas as partes definem soluções alternativas para os problemas encontrados no 
terreno. Deste modo, segundo a Vodafone, garante-se a igualdade de tratamento e evita-
se o atraso que atualmente ocorre quando é encontrado um problema ou inconsistência 
cadastral no terreno. 

Por outro lado, em relação à imposição de penalidades nos termos referidos no parágrafo 
5.172 do SPD (pág. 154), a Vodafone considera que caso a ANACOM mantenha a 
discricionariedade conferida à MEO e esta opte pela manutenção dos “sistemas e 
procedimentos utilizados internamente pela própria MEO”145, a imposição de penalidades 
por incumprimento deverá ser recíproca. Com efeito, e a título exemplificativo, a Vodafone 
constata que uma análise de viabilidade que se venha a revelar incorreta (apenas) durante 
a fase de instalação tem fortes impactos sobre todo projeto de instalação, assim como a 
busca de soluções alternativas que entretanto serão necessárias e que poderão nem 
sequer existir. Assim, neste caso, a Vodafone considera que deveriam ser impostas à MEO 
penalidades pelo cadastro desatualizado e a obrigatoriedade de resposta com alternativa 
viável. 

                                                           
144 Parágrafo 5.160 do SPD, pág. 151. 
145 O que a Vodafone discorda pelas razões supra explicitadas. 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 167 / 201 

 

Embora não seja mencionado no SPD, a Vodafone considera que a implementação da EdI 
ao nível do Sistema de Informação ORAC não pode ignorar os atuais custos de acesso à 
Extranet e a necessidade imperiosa de os rever, considerando que o investimento realizado 
pela MEO foi amortizado há muito. É, assim, segundo a Vodafone, fundamental rever os 
atuais preços de acesso à Extranet e assegurar que os mesmos são efetivamente 
orientados para os custos. 

A Vodafone salienta também, que no caso específico da ORAP e ao contrário do que 
sucede com a ORAC, não existe um sistema de informação e que a sua implementação é 
cada vez mais crucial num contexto de utilização crescente da infraestrutura de postes no 
desenvolvimento da rede de fibra ótica pelos operadores. É, assim, inevitável concluir, no 
entender da Vodafone, que a adoção, no âmbito da ORAP, de um sistema de informação 
e de semáforos idêntico ao da ORAC é essencial e, nessa medida, deve ser equacionado 
no contexto da implementação da EdI preconizado pela ANACOM. 

Em suma, face às propostas supra expostas, a Vodafone argumenta que resulta evidente 
que existem inúmeras deficiências de funcionamento nas ofertas de referência em causa 
(ORAC e ORAC), muitas delas verificadas ao nível do Sistema de Informação ORAC e da 
gestão de pedidos (e.g. análise de viabilidades, serviços de acesso e instalação e registo 
de cadastro), que, no seu entender, é fundamental corrigir e aperfeiçoar, tal como detalha 
no Anexo 1 à sua pronúncia. Tais deficiências de funcionamento não podem, no entender 
da Vodafone, ser ignoradas pela ANACOM nesta análise de mercado e em particular não 
devem ser desconsideradas no que se refere aos termos de implementação do padrão de 
EdI. 

Entendimento da ANACOM 

Não obstante os seus méritos e os aspectos positivos inerentes a uma discussão alargada, 
a ANACOM não considera desejável a criação de um grupo de trabalho para fazer um 
levantamento exaustivo dos pontos críticos das ofertas e dos requisitos para as auditorias 
a realizar no âmbito da obrigação de implementação da EdI na ORAC e da ORAP, 
defendido pela Ar Telecom. De facto, tal resultaria num processo mais moroso nesta fase 
crítica de investimentos em NRA, sendo que a ANACOM vai avaliar a forma mais expedita 
e eficiente de implementar a EdI na ORAC e na ORAP, em linha com todos os comentários 
recebidos e os que os operadores queiram transmitir a esta Autoridade num curto período 
(1 mês) após a aprovação da decisão final. 

As propostas da Ar Telecom relacionados com a evolução da ORAC e da ORAP contêm 
aspectos que merecem análise, a qual será efetuada logo após a conclusão da análise de 
mercado e que terá em conta contributos específicos também remetidos por outros 
operadores. 

A proposta da APAX de estender a EdI ao acesso à fibra escura não parece proporcional, 
atendendo ao caráter de complementaridade desta oferta face à ORAC e à ORAP 
(esperando-se que a sua procura seja relativamente reduzida, em especial no caso da 
ORAC).  
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A EdI sendo uma aproximação à implementação da obrigação de não discriminação com 
objetivos semelhantes aos da obrigação de separação funcional, é muito distinta desta 
última, não resultando numa separação de facto de negócios grossistas e retalhistas com 
impacto significativo na estrutura do operador com PMS, não tendo a imposição da EdI de 
seguir o exigente e complexo procedimento previsto para a separação funcional, ao 
contrário do defendido pela MEO. Caso assim não fosse a sua imposição – sem seguir o 
procedimento previsto na Diretiva Acesso para a imposição da obrigação de separação 
funcional – não poderia estar incluído na Recomendação da Comissão Europeia sobre não 
discriminação. 

Ainda que a ANACOM não tivesse quantificado os custos da imposição da EdI na ORAC 
e na ORAP efetuou uma avaliação qualitativa do impacto envolvido na implementação 
prática desta obrigação, tendo no SPD, atento o princípio da proporcionalidade, dando 
autonomia à MEO para optar pela implementação menos custosa, que poderá passar 
essencialmente pela concessão de uma maior autonomia aos beneficiários da ORAC (e 
ORAP) em todos os processos de intervenção nas condutas, não fazendo depender as 
respetivas intervenções de autorizações caso a caso, sujeitando, por exemplo, os 
operadores apenas a uma notificação posterior à intervenção efetuada na conduta. Os 
parágrafos 5.170 a 5.173 do SPD são claros a este respeito: 

 “5.170. Adicionalmente, e por forma a assegurar a existência de proporcionalidade 
nesta forma de equivalência, considera-se que deverá ser a MEO a escolher 
a forma mais adequada de garantir a existência de um padrão de equivalência 
baseado na EdI. Identificam-se, em princípio, as seguintes opções a tomar 
para garantir a existência de EdI: 

 - São mantidos os sistemas e procedimentos definidos na ORAC, 
eventualmente com adaptações, e as empresas e departamentos internos 
da MEO têm de passar a utilizar integralmente os mesmos sistemas e 
procedimentos;  

 - São mantidos os sistemas e procedimentos utilizados internamente pela 
própria MEO, eventualmente com adaptações, e os beneficiários dos 
serviços de acesso a condutas passam a utilizar integralmente os mesmos 
sistemas e procedimentos. 

 5.171. Dentro da segunda opção, uma possibilidade é a MEO conceder uma maior 
autonomia aos beneficiários da ORAC (e/ou a empresas subcontratadas por 
estes) em todos os processos de intervenção nas condutas, não fazendo 
depender as respetivas intervenções de autorizações caso a caso, sujeitando, 
por exemplo, os operadores a uma notificação posterior à intervenção 
efetuada na conduta. Deste modo, não seria sequer relevante a comparação 
exata entre os procedimentos seguidos pela MEO ou pelos beneficiários da 
ORAC, sendo assegurada a possibilidade de cada operador optar pelos 
procedimentos (internos) que considera mais adequados, sem prejuízo do 
dever de cumprimento dos procedimentos de acesso e utilização das 
condutas da MEO, previstos na ORAC. 
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 5.172. Esta opção, contudo, ao diminuir o controlo da MEO sobre todos os processos 
de intervenção nas condutas no terreno, exige em contrapartida, aos 
beneficiários da ORAC146, um maior compromisso de adequada 
operacionalização do acesso às condutas da MEO, aspecto a que a ANACOM 
estará atenta nomeadamente através da eventual imposição de penalidades 
por incumprimentos dos procedimentos definidos na ORAC. 

 5.173. Em todo o caso, note-se que é a MEO que melhor conhece os sistemas de 
informação e os processos de fornecimento internos e os utilizados no âmbito 
da ORAC. Nesse sentido, é também a MEO que está em melhores condições 
de avaliar e escolher a opção que implicará um menor custo de 
implementação e uma maior proporcionalidade, assegurando que a MEO e 
os operadores alternativos passam a utilizar os mesmos sistemas e os 
mesmos procedimentos (ou dando total autonomia aos beneficiários da 
ORAC), de um modo eficiente e adequado, no que diz respeito a todos os 
serviços prestados no âmbito do acesso a condutas.” 

Deste modo a ANACOM não poderia levar a cabo uma análise e ponderação dos custos 
de toda e qualquer das soluções apontadas no contexto da ORAC e da ORAP, tendo-se 
referido que poderia ser aceitável a introdução de melhorias nos processos e interfaces 
atuais das ofertas, desde que substituam adequadamente a utilização dos (mesmos) 
processos que a MEO utiliza internamente, como a concessão de uma maior autonomia 
aos beneficiários da ORAC e ORAP, como acima referido. 

Referindo a MEO que determinados procedimentos da ORAC (nomeadamente no caso da 
base de dados)147 respeitam já o princípio de EdI, então a extensão deste princípio aos 
restantes procedimentos da ORAC será sobremaneira facilitada e terá custos mais 
reduzidos face à eventual imposição desta obrigação noutras ofertas (como a ORALL). 

Embora os OPS tenham vindo as expandir as suas redes a um ritmo semelhante (e nalguns 
casos até superior) ao da MEO, a verdade é que os processos associados ao acesso a 
condutas e a postes podem se tornar mais eficientes e esta necessidade é mais evidente 
em zonas mais rurais e de reduzida densidade populacional onde eventuais demoras na 
resposta a pedidos ou na instalação de cabos nas condutas e postes da MEO pode 
conceder uma vantagem considerável à MEO na angariação de clientes, incorrendo os 
OPS em riscos acrescidos no investimento caso a aproximação à EdI não seja imposta. 

Acresce que a imposição desta obrigação é uma condição necessária para a não 
imposição da obrigação de acesso à fibra ótica da MEO, assegurando condições mais 
equilibradas para que os OPS possam expandir as suas NRA. 

                                                           
146 Sem prejuízo de os colaboradores destes ou subcontratados ao seu serviço, deverem já estar devidamente 
habilitados com a credenciação ORAC. 
147 Em que a MEO refere que as beneficiárias acedem exatamente à mesma informação que a própria MEO 
acede, embora com acessos diferentes. 
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Neste sentido, ainda que pudesse enriquecer a análise, a ANACOM não considera que, 
caso tivesse solicitado, na fase de análise do mercado que conduziu ao SPD, informação 
adicional à MEO, as conclusões seriam outras. 

Aliás, os comentários da MEO ao SPD não são de molde a alterar o sentido geral da 
necessidade de imposição da obrigação de EdI, podendo ser importantes para a questão 
de implementação desta obrigação. 

Em geral, a ANACOM considera as propostas concretas apresentadas pela MEO para a 
implementação da EdI positivas, mas insuficientes, sendo globalmente positiva a proposta 
da MEO de aumentar o grau de autonomia e responsabilização das beneficiárias. Em todo 
o caso, tratam-se de propostas sobre as quais a ANACOM não poderá decidir sem ouvir 
os interessados, o que será efetuado em decisão autónoma como já referido. Sem prejuízo, 
a ANACOM apresenta de seguida o seu entendimento preliminar sobre essas propostas. 

a) No tocante à ORAC: 

 -  A ANACOM concorda com a proposta de alargamento da informação de ocupação 
de troços de condutas (semáforos) na Extranet ORAC a curto prazo a todo o 
território nacional, passando a permitir às beneficiárias a colocação de Pedidos de 
Acesso e Instalação diretos (sem necessidade de Pedido de Análise de 
Viabilidade prévio) para todos os concelhos contratados pela beneficiária148. 

 Com esta alteração, e sem prejuízo da fundamentação de prazos e custos 
apresentados pela MEO, a confirmar-se a informação da MEO de que as 
beneficiárias acedem exatamente à mesma informação que a própria MEO acede, 
embora com acessos diferentes, então o acesso ao serviço de informação via 
Extranet na ORAC cumprirá já com os princípios associados à EdI. 

 -  A ANACOM considera insuficiente a manutenção do prazo de 7 dias úteis 
correspondente à antecedência mínima relativamente à data de início de 
instalação.  

 A ANACOM considera que a proposta da NOS, já antecipada no SPD, de substituir 
o processo de agendamento por uma notificação prévia (ou ex-post, embora se 
admita que a notificação prévia garante uma maior segurança à MEO na gestão 
da sua rede), com uma antecedência muito reduzida face à data de instalação 
(significativamente inferior aos 7 dias úteis), permitia reduzir de forma expressiva 
as principais limitações associadas à utilização desta oferta. Essa notificação 
deveria incluir toda a informação atualmente remetida pela beneficiária aquando 
do pedido de acesso e instalação. Esta notificação prévia garantia também que a 
MEO, querendo e caso tivesse disponibilidade de recursos, pudesse acompanhar 
os trabalhos de instalação. Em alternativa, a MEO podia efetuar inspeções, quer 
de forma sistemática, quer por amostragem, para confirmar que o instalado 

                                                           
148 Não se opondo à proposta de substituir a atual representação dos níveis de ocupação (código de cores) nos 
“semáforos” pelo mapeamento integral desses níveis diretamente nos troços de condutas. 
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corresponde efetivamente ao que constava da notificação prévia, o que no caso 
de não corresponder poderia originar sanções significativas para o operador.  

 Nesse caso, o preço dessas inspeções não deveria ser superior ao preço do 
acompanhamento dos trabalhos pelos técnicos da MEO, sendo desejável que a 
MEO revisse as condições aplicáveis no sentido da sua proposta passar a aplicar 
um valor fixo (a definir) que resulte numa redução efetiva (e não potencial) dos 
montantes faturados pelos acompanhamentos. A este propósito, não se concorda 
com a posição da NOS de que o ónus financeiro de eventuais fiscalizações 
aleatórias que a MEO possa desencadear não deva ser imputado aos OPS, uma 
vez que a MEO é responsável pela rede (de condutas e postes) em causa. 

 Não se considerando adequada a implementação da EdO na ORAC e na ORAP, 
não se aceita a proposta da MEO de equacionar a viabilidade de desenvolver um 
KPI de medição e monitorização do tempo associado ao início do acesso e 
instalação pelos técnicos da MEO149. 

 Naturalmente que esta opção de conceder uma maior flexibilidade deveria ser 
acompanhada por uma maior responsabilização das beneficiárias, através de 
penalizações, desde que razoáveis, em caso de incumprimento, como acima 
referido. 

 Este entendimento da ANACOM está em linha com a proposta da MEO de suprimir 
a necessidade de colocação de um pedido formal de intervenção, bastando que a 
beneficiária notifique a MEO com a antecedência mínima de 1 hora linear face à 
hora da intervenção, não havendo necessidade de esperar pela resposta da MEO 
(deixando de existir o conceito de Programado e Não Programado dado não haver 
pedido formal). Reconhece-se no entanto que a instalação é mais sensível que a 
intervenção, uma vez que a primeira implica a instalação de cabos e a segunda 
não tem associada qualquer instalação de cabos adicional, mas apenas a 
reparação dos cabos existentes, pelo que se justificará um pré-aviso um pouco 
mais alargado. 

 - Neste sentido, a ANACOM concorda com a proposta de supressão da 
necessidade de colocação de um pedido formal de intervenção bastando que a 
beneficiária notifique a MEO com a antecedência mínima de 1 hora linear face à 
hora da intervenção, não havendo necessidade de esperar pela resposta da 
MEO150. 

 Mantém-se a necessidade do envio de cadastro quando existir instalação e/ou 
alteração da configuração de cabos e equipamentos e de a MEO reservar sempre o 
direito de acompanhar as intervenções. 

                                                           
149 Ou seja, do tempo que decorre desde o momento em que a MEO termina um projeto de acesso e utilização 
de infraestruturas passivas para instalação de cabos até ao momento em que a equipa da MEO inicia essa 
instalação – processo equiparado ao pedido de acesso e instalação da ORAC. 
150 Deixando assim de existir o conceito de Programado e Não Programado. 
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 Verifica-se no entanto que a MEO não efetuou qualquer proposta relativa ao processo 
de desobstruções que os OPS referem ser relevante e ter associados grandes atrasos. 

b) No tocante à ORAP: 

 - É positiva (e a ANACOM concorda com) a proposta da MEO de desenvolver e 
disponibilizar uma nova funcionalidade na Extranet que permitirá o acesso à 
informação de traçado de postes no modelo equivalente ao da ORAC, permitindo 
substituir o atual serviço de informação. 

 Caso a MEO garanta a implementação da alteração sugerida em [IIC]   [FIC] 
meses após a decisão final da ANACOM nesse sentido e dependendo do custo 
total (e respetivos preços) que seja apresentado, e apesar de a MEO não propor 
a inclusão de informação sobre ocupação dos postes, a identificação do traçado 
numa Extranet é uma evolução positiva, eliminando151 uma fase que tem uma 
duração máxima de 10 dias úteis; em todo o caso só há lugar a uma 
implementação verdadeira do princípio de EdI se a própria MEO também não 
dispuser da informação de ocupação. 

 -  Relativamente à análise de viabilidade, ocupação e cadastro, a proposta da MEO 
é no sentido (i) da simplificação de processos (substituindo os pedidos de 
viabilidade, ocupação e cadastro por um único pedido, com um único formulário, 
simplificando o número de iterações entre a MEO e as beneficiárias), (ii) da 
redução dos prazos de viabilidade (de 30 para 15 dias úteis) e de instalação (de 7 
dias úteis para 3 dias úteis152) e (iii) da garantia da viabilidade de instalação153. 

 Reconhece-se tratarem-se de evoluções positivas, sendo no entanto ainda os 
prazos alargados e não sendo evidente que correspondam à aplicação de EdI. 
Assinala-se que uma das preocupações dos beneficiários das ofertas é a 
possibilidade de fornecerem à MEO – seu concorrente – informação sobre os 
locais onde vão instalar rede, sendo a este propósito especialmente relevantes os 
prazos em causa.  

 Compreende-se que em zonas mais remotas (aquelas onde é mais provável haver 
postes em vez de condutas) e para pedidos que podem compreender um número 
elevado de postes (que podem incluir até 50 segmentos entre postes) a análise 
de viabilidade poderá não ser uma tarefa imediata se a MEO não dispuser da 
informação necessária em arquivo, sendo necessários recursos para dar resposta 
a pedidos simultâneos de viabilidade, em áreas distintas. Verifica-se, de facto, que 

                                                           
151 Uma vez que, de acordo com a proposta da MEO, o beneficiário poderá colocar diretamente um pedido de 
instalação sem ser exigida a fase de análise de viabilidade. 
152 Mas com uma antecedência máxima de 5 dias úteis. 
153 Embora na ORAP a MEO já preveja a possibilidade de efetuar adaptações em postes para viabilizar um 
pedido da beneficiária. 
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desde o final do 1.º trimestre de 2015154 até ao final de 2015, houve, em média, 
cerca de 40 pedidos de análise de viabilidade por dia útil. 

 Sem prejuízo, para se reconhecer a bondade das propostas da MEO a ANACOM 
entende ser necessário efetuar uma análise mais aprofundada, através de 
fiscalização ou auditoria, por forma a perceber os mecanismos internos da MEO 
que garantam que os pedidos dos operadores não passam para outras áreas da 
empresa, nomeadamente por áreas relacionadas com angariação de clientes, e 
que a MEO não segue internamente um processo mais favorável ou que não dá 
prioridade aos seus pedidos de acesso a postes. 

 -  As propostas da MEO sobre a instalação de drop de cliente – tema sobre a qual a 
NOS manifesta também preocupações – bem como os esclarecimentos 
posteriormente remetidos por aquela empresa a pedido da ANACOM, não são, no 
entender da ANACOM suficientes para garantir uma aproximação à EdI. 

  Este entendimento é particularmente válido nos casos em que a instalação do 
drop envolve apenas um poste.  

  Na ORAP, tal como se verifica na ORAC, entende-se ser uma opção da MEO a 
de poder acompanhar, querendo, a beneficiária nas suas tarefas de instalação de 
cabos.  

  No entanto, no caso muito específico da instalação de drops de cliente que 
envolvam unicamente um poste da MEO (que ocorre na maior parte das 
instalações), entende-se que a beneficiária da ORAP está devidamente habilitada 
(desde que o faça com instaladores certificados pela própria MEO)155 a realizar 
aqueles trabalhos sem riscos de segurança de bens e pessoas, pelo que não se 
considera obrigatório o agendamento prévio dessas instalações com a MEO, 
bastando a beneficiária da ORAP enviar uma notificação com um período de 
antecedência muito curto – e.g., uma hora linear, à semelhança das intervenções 
em condutas e postes – para que a MEO, querendo (e podendo) acompanhe a 
referida instalação. Note-se que os cabos associados a esses drops de cliente têm 
normalmente uma espessura (e.g. 5 mm) e comprimentos reduzidos, pelo que 
havendo postes inclinados que possam por em perigo a segurança de bens e 
pessoas com a instalação de apenas um drop adicional, tais casos deviam ter sido 
anteriormente resolvidos. 

  Acresce que nos termos da ORAP vigente a instalação de drops de cliente nunca 
necessitou de análise de viabilidade prévia, pelo que não é evidente o motivo pelo 
qual tenha agora surgido essa necessidade. 

                                                           
154 Data a partir da qual passaram a ser recebidos KPI e quantidades associadas à ORAP. 
155 Nessa credenciação são passados, entre outros, conhecimentos sobre a arquitetura de postes e 
infraestrutura associada, cuidados com infraestruturas existentes, conhecimento das regras de segurança e 
saúde no trabalho, devendo demonstrar capacidade de atuação no sentido de tomar todas as providências 
necessárias no sentido de garantir a segurança de bens e pessoas (vide ORAC). 
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  Assim, o procedimento proposto pela MEO poderá ser eventualmente aceitável 
apenas para os casos em que em que o drop de cliente envolva mais do que 1 
poste da MEO.  

 -  Relativamente às intervenções, concorda-se com a proposta da MEO de aplicar 
exatamente o mesmo processo acima proposto para a ORAC, ou seja, prever 
apenas uma notificação com uma antecedência curta156. 

 Tal como no caso da ORAC, também no caso da ORAP mantém-se a necessidade do 
envio de cadastro quando existir instalação e/ou alteração da configuração de cabos 
e equipamentos (incluindo de drops de cliente) e de a MEO reservar sempre o direito 
de acompanhar as intervenções, obrigações sobre as beneficiárias com as quais se 
concorda. 

A NOS pronunciou-se sobre a EdI na ORAC e na ORAP. 

Em relação à ORAC, o exemplo apresentado pela NOS que ilustra uma situação de 
elementos diferentes (caixas de visita ou postes) na planta disponível na Extranet e na 
planta remetida pela MEO na resposta pode dever-se a erros detetados pela MEO aquando 
da análise da viabilidade, que não foram prontamente corrigidos na Extranet. De qualquer 
forma, e sem prejuízo da continuação das ações de fiscalização que se vêm 
desenvolvendo há algum tempo, a ANACOM irá solicitar esclarecimentos à MEO sobre 
esta situação e como se compatibiliza com a afirmação de que as beneficiárias acedem 
exatamente à mesma informação que a própria MEO acede, embora com acessos 
diferentes.  

A proposta da MEO de alargamento da informação de ocupação de troços de condutas 
(semáforos) na Extranet ORAC a todo o território nacional: 

a) Elimina os constrangimentos identificados pela NOS nas atuais zonas não 
competitivas (em que refere que a discriminação é mais evidente na medida em que 
não existe forma do operador alternativo avaliar por mera consulta a viabilidade de um 
dado troço, requerendo várias interações com a MEO que se prolongam por um 
período de cerca de 18 dias de calendário). 

b) Permite reduzir ou mesmo eliminar as preocupações da NOS quanto à MEO poder 
obter conhecimento antecipado dos planos de desenvolvimento de rede dos OPS, 
seus concorrentes. 

Também a proposta da MEO de suprimir a necessidade de colocação de um pedido formal 
de intervenção (embora apenas neste caso), quer na ORAP, quer na ORAC, bastando que 
a beneficiária notifique a MEO com a antecedência mínima de 1 hora linear face à hora da 
intervenção, não havendo necessidade de esperar pela resposta da MEO, reduz ou elimina 
as preocupações da NOS sobre o facto de a MEO alegadamente não estar sujeita aos 

                                                           
156 Não existindo distinção entre pedidos Programados e Não Programados. 
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prazos de resposta a estas situações para agendamentos e reagendamentos a que os 
operadores alternativos se encontram sujeitos. 

Estas alterações propostas pela MEO vão no sentido das sugestões da NOS e, em 
especial, do entendimento da NOS de ser essencial que o princípio a seguir na definição 
do processo seja o de aplicação às beneficiárias dos processos aplicáveis às áreas 
internas da MEO, dotando as beneficiárias de uma grande autonomia e implicando apenas 
que efetuem uma notificação ex-ante com uma antecedência reduzida e que 
posteriormente à instalação e/ou intervenção157 remetam o cadastro à MEO, sendo, 
naturalmente, responsabilizadas caso não cumpram estas simples regras.  

Aliás, a proposta da NOS no que se refere às fases posteriores à análise de viabilidade 
são no sentido de eliminar os atuais processos de agendamento substituindo por processos 
de mera notificação.  

Neste caso, a única dúvida que se colocaria sobre o cumprimento da obrigação de não 
discriminação seria, segundo a NOS, verificar se os tempos de notificação são cumpridos 
ou não por todos os beneficiários (incluindo os próprios serviços da MEO), o qual poderia 
ser verificado ex-post. Considera-se, no entanto, que caso o período de pré-aviso seja 
suficientemente reduzido, essa verificação sobre se o mesmo é cumprido pelos próprios 
serviços da MEO seria dispensável, sendo esta notificação o mínimo a garantir pelos OPS 
pelo acesso a uma infraestrutura gerida por outra entidade (notificação essa que a própria 
NOS considera ser perfeitamente exequível).  

Assim, em relação à ORAC, falta analisar as propostas da NOS ao processo de 
desobstrução de condutas sobre o qual a MEO não efetuou qualquer proposta. Em 
particular, a NOS pretende que a oferta contemple procedimentos que permitam assegurar 
visibilidade sobre os momentos em que a MEO desencadeia as ações da sua 
responsabilidade necessárias ao desbloqueio da situação em apreço. A ANACOM 
concorda, em princípio, com a necessidade de assegurar tal visibilidade por forma a 
atenuar os problemas identificados pela NOS e por forma a garantir aos OPS informação 
em condições e com a antecedência que a própria MEO tem.  

As propostas da MEO em relação à ORAP vão também e de algum modo no sentido de 
atenuar as preocupações da NOS, que critica essencialmente: 

a) O prazo de resposta a pedidos de informação (de 10 dias úteis face a 1 dia útil na 
ORAC, que a MEO se propõe alinhar com a ORAC, nomeadamente através da 
identificação dos traçados na Extranet e geração das plantas em ficheiros pdf em 1 dia 
útil). 

b) O prazo de resposta a pedido de análise de viabilidade (mais de 3 vezes superior na 
ORAP face ao da ORAC, mas que a MEO pretende reduzir na primeira oferta de 30 
para 15 dias úteis). 

                                                           
157 Neste último caso apenas quando existir a alteração da configuração de cabos e equipamentos. 
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A questão dos múltiplos pedidos de análise de viabilidade sempre que um troço específico 
do pedido seja considerado inviável, é preocupante, podendo, no entanto, a proposta da 
MEO da solução de instalação garantida158 atenuar esta preocupação. Idealmente, no 
entanto, seria uma solução com traçado alternativo, semelhante à que existe na ORAC. 

O entendimento supra responde também à Vodafone, verificando-se algum desacordo 
entre as medidas propostas por aquele operador (que defende que a MEO passe a recorrer 
aos procedimentos das ofertas reguladas) e pela NOS (que, em nome da eficiência de 
processos, considera essencial que o princípio a seguir na definição do processo seja o de 
aplicação às beneficiárias das ofertas dos processos aplicáveis às áreas internas da MEO 
e não o inverso). 

Os aspetos que a Vodafone considera serem imprecisos ou objeto de discordância não 
são entendidos como tal pela ANACOM. Em concreto, a Vodafone refere unicamente as 
situações de condutas cadastradas na Extranet ORAC que, alegadamente, não são 
propriedade da MEO, para defender a correção da afirmação da ANACOM de que “o 
acesso à base de dados de condutas da MEO através de uma Extranet e a informação 
disponibilizada têm sido suficientes”. Tratando-se de condutas cuja posse é objeto de 
litígio, é matéria que não é resolvida no contexto da Extranet, mas sim noutra sede. 

As soluções mais específicas propostas pela Vodafone, como o agendamento da 
instalação e execução no terreno no prazo de 30 dias, ou da criação de uma ata de visita 
ao terreno, terão de ser analisadas no âmbito da decisão específica já referida pela 
ANACOM, posteriormente à aprovação da decisão final, sendo outras matérias (como a 
revisão do preço do acesso à Extranet ou da inclusão da informação sobre postes na 
Extranet foram já analisados atrás). 

Releva-se ainda que todas as propostas apresentadas pela MEO são condicionais à 
introdução na ORAC e na ORAP do seguinte conjunto de penalidades159 a incidir sobre as 
beneficiárias (as penalidades por atraso na entrega de cadastro já existem na ORAP desde 
a sua entrada em vigor):  

a) Ocupação indevida/sem pedido válido. 

b) Remoção/tentativa de ocupação sem pedido válido. 

c) Não comparência na data/hora acordada (ORAC) ou instalação sem informação ao 
técnico MEO indicado para acompanhamento (ORAP). 

d) Danos na rede da MEO. 

                                                           
158 Isto é, opção em que a MEO garante a exequibilidade da instalação, salvo em situações de (i) pedidos não 
razoáveis, (ii) impedimentos de terceiros e (iii) força maior, efetuando os trabalhos necessários para garantir a 
viabilidade total do pedido, nomeadamente as adaptações em postes que se mostrem necessárias. 
159 Que no entender da MEO devem ser totalmente dissuasoras de comportamentos que não respeitem as 
regras definidas, pelo que os respetivos valores têm que ser relevantes. 
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e) Ausência de cartão de credenciação ORAC e ORAP. 

f) Incumprimento do ponto 3.9. da ORAC (licenças para operar na via pública). 

g) Atraso na entrega de cadastro (instalação de cabos, intervenções, desvios de traçados 
e remoções). 

h) Instalação e/ou utilização de cabos, equipamentos e acessórios de fixação não 
validados pela MEO. 

Concorda-se em geral com uma maior responsabilização das beneficiárias, associada à 
maior flexibilização dada à sua atuação, tendo sido já aceites pela ANACOM a introdução 
de penalidades na ORAP, nomeadamente por atrasos na entrega de cadastros. 

Haverá, no entanto, a necessidade de avaliar o montante das penalidades, tendo em conta 
nomeadamente a gravidade do incumprimento160 e a sua proporcionalidade. De igual modo, 
todos os prazos constantes da ORAC e da ORAP deveriam ter associadas compensações 
por incumprimento, como o prazo de resposta a pedido de acesso e instalação na ORAP. 

Em conclusão: 

a)  Sem que tal resulte em alterações na decisão final, a ANACOM irá solicitar 
esclarecimentos à MEO sobre como se compatibiliza a afirmação de que as 
beneficiárias acedem exatamente à mesma informação a que a própria MEO acede, 
embora com acessos diferentes com o exemplo apresentado pela NOS, não deixando 
de parte a possibilidade de efetuar inspeções ou auditorias sobre a matéria. 

b) A ANACOM esclarece na decisão final que poderá considerar propostas que, 
podendo não seguir formalmente a EdI (i.e., a utilização pela MEO e pelos 
beneficiários de exatamente o mesmo conjunto de produtos grossistas 
regulamentados, aos mesmos preços e utilizando os mesmos processos 
transacionais), possam levar a resultados equivalentes, correspondendo às 
expetativas e necessidades dos beneficiários. Aliás, este entendimento está já de 
algum modo em linha com o disposto nos parágrafos 5.171 e 5.172 do SPD:  

 “5.171. Dentro da segunda opção, uma possibilidade é a MEO conceder uma maior 
autonomia aos beneficiários da ORAC (e/ou a empresas subcontratadas por 
estes) em todos os processos de intervenção nas condutas, não fazendo 
depender as respetivas intervenções de autorizações caso a caso, sujeitando, 
por exemplo, os operadores a uma notificação posterior à intervenção 
efetuada na conduta. Deste modo, não seria sequer relevante a comparação 
exata entre os procedimentos seguidos pela MEO ou pelos beneficiários da 
ORAC, sendo assegurada a possibilidade de cada operador optar pelos 

                                                           
160 Por exemplo, a ausência no local de cartão de credenciação ORAC e ORAP (desde que o técnico em causa 
tenha essa credenciação) não será tão grave como danos na rede da MEO. 
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procedimentos (internos) que considera mais adequados, sem prejuízo do 
dever de cumprimento dos procedimentos de acesso e utilização das 
condutas da MEO, previstos na ORAC. 

 5.172. Esta opção, contudo, ao diminuir o controlo da MEO sobre todos os processos 
de intervenção nas condutas no terreno, exige em contrapartida, aos 
beneficiários da ORAC161, um maior compromisso de adequada 
operacionalização do acesso às condutas da MEO, aspecto a que a ANACOM 
estará atenta nomeadamente através da eventual imposição de penalidades 
por incumprimentos dos procedimentos definidos na ORAC.” 

c) De qualquer forma recomenda-se à MEO que altere a ORAC e a ORAP no sentido 
das suas propostas, no prazo de 30 dias após a notificação da decisão final, 
tendo em conta o entendimento preliminar da ANACOM quanto ao processo de 
instalação na ORAC (notificação no máximo com três dias úteis de antecedência) 
e de instalação de drops de cliente na ORAP. Caso não siga tal recomendação, 
deverá justificar adequadamente a sua opção, a qual será tida em conta em 
decisão específica sobre a matéria no quadro da implementação da EdI. Deverá 
também a MEO garantir as alterações na Extranet tendo em conta as 
observações da ANACOM sobre o respetivo prazo, enviando à ANACOM, no 
prazo de dois meses, o detalhe dos custos envolvidos, incluindo revisão dos 
custos de acesso à Extranet, tendo em conta custos mais recentes incluindo a 
amortização dos investimentos. 

3.5.3. Transparência 

A APAX concorda com o teor da proposta de manutenção da obrigação de transparência. 

No âmbito da obrigação de transparência, a MEO entende que o parágrafo 5.231 do SPD 
indicia um alargamento da obrigação de pré-aviso para a deslocalização de lacetes e 
desativação total a MDF/PA sem operadores coinstalados o que, a confirmar-se, considera 
a MEO desproporcional e injustificado.  

Assim, a MEO solicita que a ANACOM reitere na decisão final sobre este SPD que mantém 
efetivamente o entendimento subjacente à deliberação sobre as alterações à ORALL de 
17 de fevereiro de 2010 confirmando, consequentemente, que os prazos de pré-aviso aqui 
em causa são aplicáveis a MDF/PA com operadores coinstalados.  

Acresce que, segundo a MEO a referência que a ANACOM faz a “ponto de interligação” 
pode levar a pensar que os PGI são também abrangidos por esta obrigação de notificação 
prévia quando, segundo a MEO, essa questão é tratada em sede própria (no âmbito dos 
mercados de originação e terminação de chamadas em local fixo). Nesta medida, a MEO 
sugere que no contexto do SPD se refira “ponto de ligação” e não “ponto de interligação”. 

                                                           
161 Sem prejuízo de os colaboradores destes ou subcontratados ao seu serviço, deverem já estar devidamente 
habilitados com a credenciação ORAC. 
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Já quanto aos prazos de pré-aviso atualmente definidos, a MEO considera que a fase que 
o mercado de comunicações eletrónicas português atravessa neste momento, de evolução 
acelerada e massiva para NRA, pode ser caracterizada de “pré phase-out” da infraestrutura 
de cobre, e alega ser necessária a flexibilização e redução dos prazos de pré-aviso para a 
desativação de MDF/PA, de modo a não criar barreiras injustificadas àquele processo. 

Neste sentido, a MEO propõe que os prazos de pré-aviso se mantenham apenas aplicáveis 
a PA com operadores coinstalados e sejam revistos da seguinte forma: 

a) 6 meses, para um número de lacetes ativos a deslocalizar inferior a 1/3 do total de 
lacetes ativos nesse PA; 

b) 12 meses, para um número de lacetes ativos a deslocalizar superior a 1/3 e inferior 
a 2/3 do total de lacetes ativos nesse PA, reduzindo-se esse prazo para 6 meses 
se for garantido um acesso ativo equivalente; 

c) 24 meses, para um número de lacetes ativos a deslocalizar superior a 2/3 do total 
de lacetes ativos nesse PA (incluindo a desativação do próprio PA), reduzindo-se 
esse prazo para 12 meses se for garantido um acesso ativo equivalente. 

Sem conceder, caso a ANACOM entenda ser necessário definir um prazo de pré-aviso 
aplicável a MDF/PA sem operadores coinstalados, a MEO considera que tal prazo não 
deverá exceder os 6 meses. 

Adicionalmente, diz a MEO que é necessário prever também um prazo de aviso prévio para 
suspender a aceitação de (eventuais) novos pedidos de coinstalação nas centrais que se 
pretende, a médio prazo, desativar, propondo, para esse efeito, um período de 2 meses. 

Quanto aos prazos relativos à comunicação de alterações às ofertas de referência por 
iniciativa da MEO, é interpretação desta empresa que os mesmos não se aplicam quando 
estiverem em causa apenas meras correções ao texto e/ou ajustes sem impacto nas 
beneficiárias das ofertas. 

A NOS concorda com os obrigações impostas à MEO pelo regulador neste âmbito. 

Em particular, segundo a NOS, é essencial garantir, atendendo à ausência de alternativas 
grossistas, pré-avisos de 5 anos para desativação total de um MDF, central local ou ponto 
de acesso/interligação e os respetivos lacetes. Esta medida afigura-se, no entender da 
NOS, como imprescindível para garantir previsibilidade no mercado. 

Não obstante decorrer do SPD em análise a manutenção de uma obrigação de 
transparência, a Vodafone considera que os deveres concretamente impostos pela 
ANACOM à MEO neste domínio são insuficientes para escrutinar o efetivo cumprimento 
do princípio da não discriminação. A título exemplificativo, a Vodafone constata que a MEO 
não publica (nem a tal está obrigada) dados referentes à sua condição de prestador de 



  

 

 – VERSÃO PÚBLICA –  

 180 / 201 

 

serviço retalhista, não sendo, por isso, possível, verificar cabalmente se beneficia de 
tempos de fornecimento idênticos aos demais operadores. 

Assim, a Vodafone considera que é imperioso reforçar os deveres de informação e de 
publicidade da informação prestada pela MEO, pois tal transparência possibilitará um 
escrutínio mais rigoroso e cabal não só do referido princípio da transparência, mas também 
do princípio da não discriminação, bem como do funcionamento das ofertas de referência 
em causa. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM reconhece que o parágrafo 5.231 do SPD não se encontra efetivamente claro. 
A preocupação desta Autoridade com o pré-aviso para a deslocalização de lacetes e 
desativação total de MDF tem a ver com eventuais disrupções que essa deslocalização ou 
desativação possam implicar nos operadores coinstalados, e não em todo e qualquer 
MDF162, pelo que se clarificará na decisão final este aspecto. 

Concorda-se também com a clarificação sugerida pela MEO de no contexto do SPD e, 
consequentemente, na decisão final se referir “ponto de ligação” e não “ponto de 
interligação”. 

Contudo, a ANACOM não pode concordar com as propostas da MEO de rever os prazos 
de pré-aviso da seguinte forma: 

a) 6 meses, em vez de 12 meses, para um número de lacetes ativos a deslocalizar inferior 
a 1/3 do total de lacetes ativos nesse PA. 

b) 12 meses, em vez de 36 meses, para um número de lacetes ativos a deslocalizar 
superior a 1/3 e inferior a 2/3 do total de lacetes ativos nesse PA, e propondo ainda a 
redução desse prazo para 6 meses se for garantido um acesso ativo equivalente. 

c) 24 meses, em vez de 60 meses, para um número de lacetes ativos a deslocalizar 
superior a 2/3 do total de lacetes ativos nesse PA (incluindo a desativação do próprio 
PA), reduzindo-se esse prazo para 12 meses, em vez de 36 meses, se for garantido 
um acesso ativo equivalente. 

Com efeito, ainda que o número de lacetes desagregados esteja em queda e não existam 
coinstalações em novas centrais há anos163, os operadores têm continuado a solicitar 
expansões de ligações de cabos internos (100 pares), inclusive com novos módulos, 
devendo existir um prazo razoável para amortizar esses investimento. Julga-se que os 
prazos propostos são consentâneos com o planeamento da própria MEO e com a 

                                                           
162 Em linha com o entendimento subjacente à deliberação sobre as alterações à ORALL de 17 de fevereiro de 
2010. 
163 De acordo com a informação sobre KPI remetida pela MEO, a última coinstalação ocorreu no 3.º trimestre 
de 2013, sem prejuízo para desde então terem existido ampliações de módulos. 
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antecedência com que este operador decide deslocalizar um número importante de lacetes 
e desativar uma central.  

A proposta da MEO de se prever também um prazo de aviso prévio (que propõem de 2 
meses) para suspender a aceitação de (eventuais) novos pedidos de coinstalação nas 
centrais que pretende, a médio prazo, desativar, não é totalmente clara. De qualquer modo, 
não têm existido novos pedidos de coinstalação, a não ser as referidas ampliações de 
módulos em centrais onde já existente coinstalação. 

Quanto aos prazos relativos à comunicação de alterações às ofertas de referência por 
iniciativa da MEO, concorda-se com a interpretação da MEO de que os mesmos não se 
aplicam quando estiverem em causa apenas meras correções ao texto e/ou ajustes sem 
impacto nas beneficiárias das ofertas. 

Em relação aos comentários da Vodafone, refira-se que as obrigações de publicação de 
informação no contexto das ofertas grossistas foi decidida após procedimento de consulta 
pública e audiência prévia. Na sequência dessa deliberação a MEO publica, de facto, 
“dados referentes à sua condição de prestador de serviço retalhista”164, ao contrário do 
afirmado pela Vodafone. 

Assim, a ANACOM irá clarificar que o parágrafo 5.231 do SPD refere-se a MDF, central 
local ou ponto de acesso/ligação com operadores coinstalados (substituindo-se 
desta forma também a designação de “ponto de interligação” por “ponto de 
ligação”). 

3.5.4. Controlo de preços e contabilização de custos 

A APAX não se opõe aos princípios enunciados, sem prejuízo da posição que venha a 
adotar sobre os termos concretos do modelo de custeio a implementar no caso da OLL. 

No contexto desta obrigação, a MEO refere que conclui ser intenção da ANACOM 
implementar e utilizar um modelo de custeio BU LRIC + apenas para a OLL e para a oferta 
de fibra escura, sendo que, no caso da ORAC e ORAP, continuar-se-ia a aplicar o modelo 
de custeio atual ou seja, os custos apurados pelo Sistema de Contabilidade Analítica (SCA) 
da MEO. No entanto, a MEO permite-se considerar que o texto do SPD neste ponto 
específico não é muito claro, já que embora a conclusão expressa no parágrafo 5.277 
pareça não deixar grandes dúvidas quanto à proposta de atuação da ANACOM, outras 
passagens do documento parecem indiciar que se pretenderia, afinal, aplicar o modelo BU 
LRIC+ também à ORAC e à ORAP. 

A MEO começa por referir que contesta, por ser desproporcional e sem fundamento, a 
aplicação do modelo BU LRIC+ à OLL e à oferta de fibra escura e, na condição de ser este 
o entendimento final da ANACOM, o que se coloca por hipótese teórica, também à ORAC 

                                                           
164 Vide https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Qualidade-Servico/Qualidade-Servico-Telefonico.pdf. 

https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Qualidade-Servico/Qualidade-Servico-Telefonico.pdf
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e à ORAP. De forma cautelar, é neste pressuposto (de extensão do modelo BU LRIC+ a 
estas duas ofertas) que a MEO produz os comentários a seguir indicados. 

Segundo a MEO, importa avaliar os impactos da abordagem agora proposta pela ANACOM 
e a sua proporcionalidade face às condições já praticadas a nível grossista. Neste sentido, 
entende a MEO que a ANACOM deverá também justificar os impactos desta alteração, 
tendo em consideração o esforço de desenvolvimento de um novo modelo de custeio, face 
ao atualmente implementado, assim como o cumprimento pelo atual modelo de custeio dos 
critérios estabelecidos no ponto 40 da Recomendação da Comissão Europeia sobre não 
discriminação, o qual prevê a possibilidade de manutenção da utilização do modelo de 
custeio atual, posteriormente a 31 de dezembro de 2016.  

Antes de analisar a adequação dos resultados do atual modelo de custeio aos objetivos 
pretendidos pela ANACOM, a MEO ressalva dois aspectos prévios:  

a) Entende a MEO que existe uma excessiva e injustificada “obediência” do SPD à 
Recomendação da Comissão Europeia sobre não discriminação (para a MEO a 
Recomendação não deixa de ser isso mesmo, ou seja, uma diretriz e uma sugestão 
de atuação, que pode e deve ser adaptada ao caso concreto). 

b) Apesar de a ANACOM referir que “as circunstâncias específicas do mercado 
português recomendariam a adoção do modelo BU-LRIC+”, a MEO entende que 
acaba por não ser especificado no SPD que circunstâncias de mercado apontam 
para a necessidade de adoção deste modelo em detrimento de outros possíveis, 
nomeadamente, do modelo que tem vindo a ser utilizado até ao momento.  

No entender da MEO, a manutenção do modelo atual cumpre o disposto na 
Recomendação da Comissão Europeia sobre não discriminação e corresponde à decisão 
mais proporcional, adequada e em linha com as exigências da LCE. 

Para analisar a adequação dos resultados do atual modelo de custeio aos objetivos 
pretendidos pela ANACOM, a MEO procede a duas avaliações distintas: (i) o apuramento 
do peso dos custos associados a condutas e postes no acesso local para as ofertas de 
retalho em fibra, e (ii) a evolução dos custos do cobre no acesso local face à evolução dos 
respetivos volumes. 

Na primeira análise, e com base nos resultados do sistema de custeio da MEO para o 
exercício de 2014, a MEO apurou a totalidade dos custos das atividades associadas à rede 
de acesso e relativas ao planeamento, investimento, operação e manutenção das condutas 
e postes e que se encontram alocados às ofertas de retalho em fibra da MEO (pacotes 
IPTV Fibra, SAPO Fibra e Soluções Empresariais em Fibra), resultando estes custos num 
valor mensal por cliente de 0,93 euros. 

A MEO estima um valor médio da receita mensal por cada um destes clientes de [IIC]    .   
           [FIC] (apenas referente ao valor do pacote base e sem inclusão de serviços 
adicionais como sejam os canais adicionais e o vídeo clube) e calcula que o custo 
associado às condutas representa apenas [IIC]          [FIC] do valor total. Neste contexto, 
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a MEO entende que dificilmente se pode argumentar que o custo apurado através do atual 
modelo de custeio da MEO, para as atividades associadas a condutas e postes na rede de 
acesso, coloca em causa a competitividade das ofertas de retalho em fibra ou que constitua 
razão de desincentivo a qualquer investimento. Salienta a MEO que esta metodologia já 
está de acordo com o preconizado na Recomendação da Comissão Europeia sobre não 
discriminação, pelo que considera que o modelo de custeio atualmente utilizado já vai ao 
encontro das preocupações da ANACOM no que se refere à valorização dos ativos 
correspondentes a condutas e a postes. 

A segunda análise desenvolvida pela MEO tem como objetivo demonstrar que o atual 
modelo de custeio da empresa, apesar de não ser um modelo BU LRIC+, cumpre o objetivo 
de assegurar a previsibilidade e estabilidade dos preços grossistas. Segundo os cálculos 
apresentados pela MEO, da análise à evolução do custo unitário (direto e conjunto) dos 
lacetes em cobre ao abrigo da ORALL, verifica-se que a sua variação ao longo dos anos 
não é significativa, apesar do decréscimo do número de acessos ser muito expressivo. E 
segundo os dados da MEO a evolução é uniforme para as diferentes naturezas de custos, 
nomeadamente nos custos diretos de rede e não rede. Conclui assim a MEO que o modelo 
atual de custeio assegura, na sua totalidade, os objetivos da ANACOM de previsibilidade 
e estabilidade dos preços grossistas, e vai ao encontro do estabelecido no ponto 40 da 
Recomendação da Comissão Europeia sobre não discriminação. A MEO alerta que para a 
obtenção destes resultados não foram realizadas quaisquer alterações conceptuais ao 
modelo de custeio da MEO e entende que mesmo que seja aconselhável a realização de 
alguma alteração para o cumprimento dos objetivos preconizados pela ANACOM (para 
cumprimento do critério iii) do ponto 40 da Recomendação da Comissão Europeia sobre 
não discriminação – inclusão no SCA de projeções dos preços de acesso ao lacete em 
cobre que demonstrem que estes não irão variar de forma significativa), esta deverá ser 
reduzida e com um impacto muito pouco significativo, tendo em conta que, segundo a MEO, 
já hoje se cumprem os objetivos prosseguidos pela Recomendação da Comissão Europeia 
sobre não discriminação. 

Salienta também a MEO que, tal como referido no SPD, os resultados apurados pelo atual 
modelo de custeio vão inteiramente ao encontro do estabelecido no ponto 41 da 
Recomendação da Comissão Europeia sobre não discriminação, uma vez que o custo dos 
lacetes em cobre se encontra nos valores de referência considerados pela Comissão 
Europeia como os resultantes da aplicação do método de cálculo dos custos recomendado 
(BU LRIC +) – 8 e 10 euros. 

Neste contexto, a MEO não concorda com a conclusão apresentada pela ANACOM, no 
parágrafo 5.273 do SPD, de que a metodologia de custeio atual “não cumpre com os 
objetivos de cálculo de custos recomendado” e que aquela deverá ser alterada para 
“corresponder devidamente às exigências associadas ao desenvolvimento de NRA”. 

Na opinião da MEO, a abordagem agora proposta pela ANACOM de orientar os preços 
para custos com base num modelo de custeio BU LRIC+ no caso da ORALL, e, 
eventualmente, também no caso da ORAP e da ORAC, revela-se assim desnecessária e, 
portanto, desproporcional, afastando-se dos parâmetros de decisão impostos no artigo 
55.º, n.º 3, da LCE. 
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A NOS refere que a ANACOM considera que “[…]o modelo BU LRIC+ constitui o método 
de cálculo de custos que garante a existência de incentivos de investimento mais 
adequados, assegurando simultaneamente a previsibilidade e estabilidade dos preços 
grossistas e a manutenção e promoção da concorrência nos mercados […]”, e que o 
mesmo deverá ser aplicável na ORALL e na oferta de fibra escura a ser publicada. 

Considerando o imperativo da definição dos preços a um nível eficiente que deve estar 
subjacente a fixação de preços nesta oferta, a NOS concorda com a abordagem proposta 
pela ANACOM. 

A Vodafone considera, tal como a ANACOM no parágrafo 5.250 do SPD, que os preços 
associados às ofertas que regulam o acesso às condutas (ORAC), postes (ORAP) e ao 
lacete local em cobre (ORALL) devem ser orientados para os custos. 

No mesmo sentido, a Vodafone partilha do entendimento expresso pela ANACOM 
(parágrafo 2.50 do SPD) que as condições de acesso à fibra escura devem também 
contemplar preços orientados para os custos. 

Entendimento da ANACOM 

Reconhece-se que, apesar de a conclusão do SPD sobre o “Método de cálculo dos custos 
e sua implementação”, incluída na secção sobre imposição de obrigações de “Controlo de 
preços e contabilização de custos”165 ser clara: 

 “5.277. Em conclusão: 

 - Os custos de ativos correspondentes a condutas e a postes serão 
baseados no valor contabilístico regulamentar líquido da depreciação 
acumulada, indexado por um índice de preços adequado e tendo em conta 
um período de depreciação adequado.  

 - No caso da OLL e da oferta de fibra escura será utilizado um modelo BU 
LRIC+, sendo que no caso da OLL, enquanto o modelo não estiver 
implementado, será mantido o sistema de custeio atual.” 

existem outras passagens do SPD onde o texto não é totalmente esclarecedor sobre se a 
ANACOM pretendia aplicar o modelo BU LRIC+ apenas à OLL e à oferta de fibra escura 
ou se também à ORAC e à ORAP, o que irá ser clarificado na decisão final, tendo em conta 
o entendimento de seguida exposto.  

Sem prejuízo em se reconhecer que: (i) o desenvolvimento de um novo sistema de custeio 
implica um considerável esforço e recursos, (ii) a procura por acessos no âmbito da ORALL 
está em declínio, (iii) é previsível que a oferta de fibra escura tenha também uma procura 

                                                           
165 No mercado de acesso local grossista num local fixo. 
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limitada e (iv) o desenvolvimento de um sistema BU LRIC+ apenas para um serviço pontual 
e com procura reduzida poderá não ser proporcional, caso haja espaço em conduta ou 
poste, não é claro que o atual modelo de custeio (aplicado à ORALL) cumpra os critérios 
estabelecidos no ponto 40 da Recomendação da Comissão Europeia sobre não 
discriminação166.  

O ponto 40 da referida Recomendação, refere que “Ao imporem preços de acesso 
orientados para os custos, as ARN podem continuar a aplicar para além de 31 de dezembro 
de 2016 o método de cálculo de custos que estiverem a utilizar à data de entrada em vigor 
da presente recomendação, se o mesmo cumprir os objetivos do método de cálculo de 
custos recomendado, descrito nos considerandos 25 a 28, e satisfizer os seguintes 
critérios: i) se não modelizar uma rede NGA, deve refletir a mudança gradual de uma rede 
de cobre para uma rede NGA; ii) deve aplicar um método de avaliação de ativos que tenha 
em conta o facto de alguns ativos de infraestruturas de engenharia civil não serem 
replicados no processo concorrencial; iii) deve ser acompanhado de projeções 
documentadas dos preços na rede de cobre que mostrem que não flutuarão 
significativamente e, por conseguinte, se manterão estáveis durante um longo período de 
tempo e que o método alternativo cumpre o objetivo de transparência e previsibilidade 
regulamentares e responde à necessidade de garantir a estabilidade dos preços; e iv) deve 
requerer, para respeitar os primeiros três critérios, apenas modificações mínimas em 
relação ao método de cálculo dos custos já em vigor nesse Estado-Membro.”167 

Desde logo, apesar de a MEO ter apresentado dados da evolução do custo unitário (direto 
e conjunto) dos lacetes em cobre ao abrigo da ORALL, não apresentou projeções que 
mostrem que não flutuarão significativamente e, por conseguinte, se manterão estáveis 
durante um longo período de tempo (sendo a principal preocupação da Comissão Europeia 
que os preços da ORALL aumentem) e que o método atual cumpre o objetivo de 

                                                           
166 Que prevê a possibilidade de manutenção da utilização do modelo de custeio atual, posteriormente a 31 de 
dezembro de 2016. 
167 Os considerandos 25 a 28 são os seguintes: 

“(25)  Para cumprir os objetivos do quadro regulamentar, convém utilizar um método de cálculo dos custos 
que resulte em preços de acesso que repliquem tanto quanto possível os esperados num mercado em 
que a concorrência seja efetiva. Tal método de cálculo dos custos deverá basear-se numa rede moderna 
eficiente, ter em conta a necessidade de os preços de acesso grossista nas redes de cobre serem 
estáveis e previsíveis ao longo do tempo, que evitem flutuações e choques significativos, a fim de 
fornecer um enquadramento claro para o investimento, e ser capaz de gerar preços de acesso grossista 
nas redes de cobre orientados para os custos, que funcionem como âncora para os serviços NGA, e 
acautelar de forma adequada e coerente o impacto da diminuição do volume causada pela transição 
das redes de cobre para as NGA, isto é, evitando um aumento artificial dos preços de acesso grossista 
via redes de cobre que de outro modo se verificaria em resultado da migração dos clientes para a rede 
NGA do operador com PMS. 

(26)  A recuperação dos custos é um princípio essencial de um método de cálculo dos custos. Garante que 
os operadores possam cobrir os custos eficientemente incorridos e receber um retorno adequado sobre 
o capital investido. 

(27)  Um método de cálculo dos custos que forneça o sinal "construir ou comprar" apropriado estabelece um 
bom equilíbrio entre garantir a entrada de um operador eficiente no mercado e dar incentivos suficientes 
ao investimento e, em particular, à implantação de redes NGA e, por conseguinte, à entrega de novos 
serviços de banda larga mais rápidos e de melhor qualidade. 

(28)  O método de cálculo dos custos recomendado deverá assegurar a transparência e a coerência na União. 
Deverá igualmente garantir que as circunstâncias nacionais específicas sejam tidas em conta nos 
termos de uma abordagem de modelização coerente.” 
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transparência e previsibilidade regulamentares e responde à necessidade de garantir a 
estabilidade dos preços. Esta é uma condição importante e, apesar de o preço (no caso 
concreto, a mensalidade e a instalação do lacete local), se ter mantido constante já há 
alguns anos, não há garantias de que tal aconteça no futuro. O considerando (25) da 
Recomendação defende a importância do cálculo dos custos basear-se numa rede 
moderna eficiente e de acautelar de forma adequada e coerente o impacto da diminuição 
do volume causada pela transição das redes de cobre para as NRA, evitando um aumento 
artificial dos preços de acesso grossista via redes de cobre que de outro modo se verificaria 
em resultado da migração dos clientes para a rede NRA do operador com PMS. Uma vez 
mais, não foram dadas garantias que tal situação não possa vir a ocorrer em Portugal, o 
que, a acontecer, poderia evitar a adoção do referido modelo BU LRIC+ para efeitos do 
cálculo dos custos dos produtos fornecidos ao abrigo da ORALL. 

Apesar de uma Recomendação da Comissão Europeia não ser um instrumento normativo 
vinculativo, os Estado-Membros devem tê-la na melhor conta devendo informar de forma 
fundamentada a Comissão Europeia caso decidam não segui-la, existindo assim um dever 
de fundamentação reforçado168. 

De qualquer modo, inclui-se na decisão final referência ao facto de que se estiverem 
garantidos os critérios estabelecidos no ponto 40 da Recomendação da Comissão 
Europeia sobre não discriminação, em especial, a estabilidade do preço do acesso aos 
lacetes em cobre ao abrigo da ORALL, poderá ser dispensada a adoção num modelo de 
custeio BU LRIC+ no caso da ORALL, alterando-se também o parágrafo 5.273 do SPD em 
conformidade. 

Assim, clarifica-se na decisão final que:  

a)  A adoção do modelo BU LRIC+ na ORALL ocorrerá caso não sejam dadas 
garantias pela MEO de que o preço do acesso aos lacetes em cobre ao abrigo da 
ORALL não aumentará, alterando-se também o parágrafo 5.273 do SPD em 
conformidade.  

b) No acesso a condutas e a postes a ANACOM não irá adotar o modelo BU LRIC+, 
sendo os custos de ativos correspondentes a condutas e a postes baseados no 
valor contabilístico regulamentar líquido da depreciação acumulada, indexado 
por um índice de preços adequado e tendo em conta um período de depreciação 
adequado. 

c) No caso do acesso a fibra escura, mantém-se a obrigação de orientação dos 
preços para os custos, mas sem exigir a implementação de um modelo BU 
LRIC+, devendo a MEO fundamentar os preços à ANACOM com base nos custos 
em que incorre. 

                                                           
168 Vide artigo 6.º do n.º 4 da LCE. 
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3.5.5. Separação de contas e reporte financeiro 

A APAX está de acordo com a proposta de manutenção da obrigação de separação de 
contas, uma vez que permite garantir a existência de informação adequada para o 
cumprimento da obrigação de orientação dos preços grossistas para os custos. Também 
manifesta a sua concordância com o SPD, na parte em que propõe a manutenção da 
obrigação de reporte financeiro, uma vez que tal se encontra em linha com a proposta de 
manutenção da obrigação de separação de contas. 

A NOS concorda com as medidas impostas pelo regulador neste âmbito. 

Entendimento da ANACOM 

Face à concordância dos respondentes ou à ausência de comentários específicos, 
mantém-se o disposto no SPD quanto à obrigação de separação de contas e reporte 
financeiro. 

3.6. Definição do mercado de acesso central grossista num local fixo para produtos 
de grande consumo 

A ANACOM concluiu, no âmbito da análise, que em Portugal, o mercado de acesso central 
grossista num local fixo para produtos de grande consumo é constituído pelos serviços de 
acesso em banda larga através de cobre, de cabo e de fibra ótica, e é segmentado em 
duas áreas geográficas distintas: 

- Mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) 
nas áreas C; e 

- Mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) 
nas áreas NC. 

A APAX concorda com a definição do mercado de acesso central grossista num local fixo 
para produtos de grande consumo (mercado 3b) tal como resulta do SPD. 

Já no que diz respeito à definição do mercado geográfico, a APAX não concorda com a 
definição proposta pela ANACOM para o mercado geográfico do mercado 3b por 
considerar que não existem razões para segmentar geograficamente por áreas C e NC, 
conforme expôs a propósito do mercado retalhista com maior detalhe. 

Alega a APAX que como reconhece a própria ANACOM, “os operadores, na generalidade, 
não diferenciam as suas estratégias relativas a preços e descontos e demais condições 
associadas à oferta de acessos em banda larga, para produtos de grande consumo 
consoante as áreas do território, tanto a nível retalhista como a nível grossista”. 

Assim a APAX defende que no mercado 3b, e ainda que o único produto de acesso central 
grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) seja a oferta Rede ADSL PT, 
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imposta à MEO, deve reconhecer-se que tal produto é prestado de forma 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.  

Considerando a análise de mercado de retalho acima desenvolvida e a reconfiguração dos 
mercados decorrente da recomendação da Comissão Europeia, que prescreve a 
separação dos mercados de acesso em banda larga de grande consumo dos mercados de 
banda larga de elevada qualidade – que incluem acessos assimétricos de baixa contenção 
– a NOS afirma concordar com o mercado de produto definido pela ANACOM no 
documento em consulta. 

A NOS refere que os mercados geográficos definidos no âmbito do mercado 3b são iguais 
aos identificados no mercado de retalho de banda larga, pelo que as preocupações 
levantadas nesse mercado são estendidas a este capítulo. 

A Vodafone concorda com a análise efetuada pela ANACOM e proposta no SPD 
relativamente à definição do mercado de produto. 

Quanto à definição do mercado geográfico169, a Vodafone defende que devem ser 
consideradas competitivas apenas as áreas do território em que os utilizadores de serviços 
de comunicações eletrónicas fixas possam contar com ofertas de mais de dois prestadores 
de serviços de comunicações eletrónicas. 

Entendimento da ANACOM 

A segmentação do mercado 3b em áreas C e NC resulta da segmentação do mercado 
retalhista de acesso em banda larga para produtos de grande consumo, pelos motivos 
amplamente explicitados na secção 3.1.2. do presente relatório, não se concorda com o 
entendimento da APAX de que não existem razões para essa segmentação. 

Também as críticas da Vodafone e da NOS quanto às áreas que devem ser consideradas 
concorrenciais foram já respondidas na secção 3.1.2. 

Assim, mantém-se o disposto no SPD quanto a este ponto, sem prejuízo para o que 
resultar da consideração dos dados atualizados relativos ao número de acessos e à 
cobertura de NRA no final de 2015 e da inclusão da DSTelecom no critério de 
segmentação geográfica. 

3.7. Mercados grossistas suscetíveis de regulação ex-ante 

Refere a NOS que sem prejuízo das considerações atrás apresentadas atinentes à 
necessidade de ajustes na identificação das áreas competitivas e não competitivas, 

                                                           
169 À semelhança do que a Vodafone comentou em relação ao mercado 3a. 
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considera que a análise desenvolvida pela ANACOM é adequada e concorda com as 
conclusões apresentadas no documento em consulta. 

Para a NOS, a generalidade das áreas competitivas apresenta uma apreciável dinâmica 
de mercado traduzida por uma progressiva redução dos índices de concentração de 
mercado ao longo dos últimos anos. 

Esta evolução tem sido possível, segundo a NOS, devido ao levantamento de barreiras ao 
desenvolvimento de infraestruturas em áreas com concentração demográfica e níveis de 
atividade económica que tornam estas áreas atrativas em termos de desenvolvimento da 
concorrência. 

A NOS considera que a realidade nas áreas não competitivas é distinta e a sua 
caracterização foi desencadeada logo na definição do mercado geográfico. Tratam-se, no 
entender da NOS, de áreas com ausência de alternativas em termos de ofertas e redes, 
cuja demografia e fraca presença empresarial levanta barreiras significativas ao 
investimento em infraestruturas alternativas ou à utilização da ORALL. 

À semelhança do mercado 3a, a NOS defende ser imperativo o desenvolvimento de uma 
análise específica sobre a situação concorrencial nas freguesias em que a Fibroglobal 
desenvolveu a sua rede. 

Entendimento da ANACOM 

Os comentários da NOS são no sentido da concordância com o SPD (sem prejuízo para a 
situação específica sobre a situação concorrencial nas freguesias em que a Fibroglobal 
desenvolveu a sua rede, analisada em secções anteriores), mantendo-se o disposto no 
SPD a este respeito. 

3.8. Avaliação de PMS no mercado de acesso central grossista num local fixo (para 
produtos de grande consumo)  

A ANACOM concluiu que o mercado de acesso central grossista num local fixo (para 
produtos de grande consumo) nas áreas C não constitui um mercado suscetível de 
regulação ex-ante, pelo que a avaliação de PMS no mercado de acesso central grossista 
num local fixo (para produtos de grande consumo) recaiu apenas sobre o mercado de 
acesso central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas áreas NC. 

Nessa análise, a ANACOM concluiu que a MEO tem PMS no mercado de acesso central 
grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) nas áreas NC. 

No caso do mercado de acesso central grossista num local fixo nas áreas NC, entende a 
AdC que a existência de uma posição dominante da MEO parece igualmente inequívoca 
em face das quotas de mercado e da análise das demais condições concorrenciais. 
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Conforme referido anteriormente, a APAX não se revê numa delimitação de mercado 
infranacional e, consequentemente, na inexistência de uma oferta Rede ADSL PT regulada 
nas áreas ditas C. 

Sem prejuízo, num cenário em que se assuma a moldura analítica da ANACOM como base 
de trabalho – à qual a APAX levanta as reservas relacionadas com a eventualidade de 
existir PMS coletivo – a APAX entende que, no mínimo, faz sentido considerar a MEO como 
detentora de PMS individual no mercado de acesso central grossista num local fixo (para 
produtos de grande consumo) em áreas ditas NC. 

A NOS concorda com a avaliação desenvolvida pela ANACOM, atentas as observações 
acima apresentadas relativas ao lote de freguesias incluídas no mercado geográfico das 
áreas não competitivas. 

A análise das quotas de mercados nestas áreas evidência, desde logo, no entender da 
NOS, que a dominância da MEO é não só expressiva, como tem aumentado ao longo do 
tempo, atingindo o seu valor máximo em 2014. 

A isto acrescem, segundo a NOS, todos os aspectos identificados pela ANACOM na sua 
análise, destacando-se os seguintes: 

a) A MEO é um operador verticalmente integrado, dispondo de uma rede ubíqua a 
nível nacional, enquadrada no seu papel de prestador de serviço universal. 

b) O desenvolvimento de redes alternativas ou o investimento na ORALL nas 
freguesias em apreço é, em muitas situações, economicamente inviável, uma vez 
que se tratam de tipicamente de áreas com pouca densidade populacional e 
atividade económica limitada. 

c) Não existem alternativas grossistas à oferta Rede ADSL PT nas áreas não 
competitivas. 

Por último, e à semelhança do mercado 3a, é imperativo, no entender da NOS, o 
desenvolvimento de uma análise específica sobre a situação concorrencial nas freguesias 
em que a Fibroglobal desenvolveu a sua rede. 

A Vodafone concorda que a MEO tem PMS nas áreas não competitivas, embora nos 
termos do critério de segmentação geográfica por si proposto. 

Entendimento da ANACOM 

Sem prejuízo para as questões sobre a dominância conjunta e definição de mercado 
infranacional, suscitadas pela APAX, da situação concorrencial nas freguesias em que a 
Fibroglobal desenvolveu a sua rede (suscitada pela NOS) e do critério de segmentação 
geográfica (suscitada pela Vodafone) analisadas em secções anteriores, os respondentes 
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concordam com a designação da MEO como operador com PMS no mercado de acesso 
central grossista num local fixo (para produtos de grande consumo) em áreas NC, pelo que 
se mantém o disposto no SPD a este respeito. 

3.9. Imposição de obrigações no mercado de acesso central grossista num local fixo 
(para produtos de grande consumo) 

Tendo identificado como relevante, para efeitos de regulação ex-ante e de acordo com os 
princípios do direito da concorrência, o mercado de acesso central grossista num local fixo 
(para produtos de grande consumo) nas áreas NC, e concluído que a MEO detém PMS 
nesse mercado, a ANACOM propôs impor as seguintes obrigações: 

- Acesso e utilização de recursos de rede específicos 

- Não discriminação na oferta de acesso e interligação e na respetiva prestação de 
informações 

- Transparência na publicação de informações, incluindo ofertas de referência 

- Separação de contas quanto a atividades relacionadas com o acesso e/ou a interligação 

- Controlo de preços e contabilização de custos 

- Reporte financeiro 

No que se refere à não proporcionalidade da obrigação de acesso à fibra da MEO no 
mercado 3b, justificada pela não proporcionalidade da obrigação de acesso no mercado 
3a, a AdC entende que a avaliação da imposição mereceria uma análise autónoma, ainda 
que naturalmente relacionada com a do mercado 3a. 

Sem prejuízo de uma intervenção regulatória nos mercados grossistas mais abrangente e 
mais em consonância com a análise concorrencial do retalho (posição dominante coletiva) 
e, igualmente, que determinasse a obrigatoriedade de disponibilização de produtos de 
acesso adequados tanto à rede de fibra ótica como à rede de cabo DOCSIS 3.0, a APAX 
apresenta os seguintes comentários relativamente à imposição de obrigações no mercado 
3b – áreas NC: 

a) Concorda com a manutenção da obrigação de acesso, defendendo que a mesma 
devia ser estendida às redes de fibra e cabo (para além da ADSL PT suportada no 
cobre da MEO) através de um acesso bitstream Ethernet com caraterísticas que 
permitam uma concorrência efetiva a nível retalhista em termos de preços e 
funcionalidades. 

b) Aceita a imposição da obrigação de EdO para a oferta Rede ADSL PT, no âmbito 
da obrigação de não discriminação, e sugere que devia impor-se um padrão EdI 
para as ofertas bitstream de acesso a cabo e fibra (que a APAX defende). Tendo 
em conta que se tratam de redes recentes, entende a APAX que os benefícios da 
EdI seriam superiores aos seus custos para os operadores regulados, permitindo 
um tratamento efetivamente igual quer dos operadores regulados, quer dos 
beneficiários das ofertas. 
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c) Concorda com a manutenção da obrigação de transparência a propósito da oferta 
Rede ADSL PT mas defende que deve ser também imposta às novas ofertas de 
acesso bitstream a fibra e cabo (defendidas pela APAX), devendo ser publicadas e 
mantidas as respetivas ofertas de referência. 

d) Concorda com a adoção do princípio de orientação para os custos na oferta Rede 
ADSL PT, no contexto da imposição da obrigação de controlo de preços e 
contabilização de custos. Espera a APAX que a imposição da obrigação de 
orientação para os custos deva resultar numa redução significativa de preços na 
oferta Rede ADSL PT e defende que deve ser tida em conta a coerência destes 
com os preços da ORALL. Sugere a APAX que seria interessante comparar os 
preços das ofertas reguladas com os da oferta comercial PON PT, no sentido de 
avaliar a coerência geral dos preços.  

Ainda no âmbito desta obrigação, a APAX sugere que as ofertas de acesso a fibra 
e cabo, por si defendidas, deviam, também, seguir um princípio de orientação dos 
preços para os custos. Apesar de a Recomendação sobre não discriminação definir 
condições em que este princípio pode não ser adotado no acesso regulado às RNG, 
como forma de incentivo ao investimento, entende a APAX que nas RNG já 
instaladas em Portugal tal não se deverá aplicar. Com efeito, na sua opinião o 
investimento já foi realizado e estas redes já têm milhões de clientes ligados, o que 
permite rentabilizá-las, pelo que o argumento de não orientação dos preços 
grossistas para os custos como forma de não desincentivar o investimento já não 
se justifica. 

Quanto às obrigações impostas no âmbito do mercado 3b – áreas NC –, a MEO considera 
que as mesmas surgem significativamente enviesadas pela delimitação de mercados 
conduzida no SPD, não se adequando quer à realidade concorrencial atual, quer àquela 
que uma análise prospetiva permite antever para os próximos anos. No entender da MEO, 
a disciplina concorrencial imposta pela competição entre infraestruturas alternativas cada 
vez mais abrangentes do ponto de vista territorial, associada à dinâmica da transição para 
NRA e à relevância cada vez menor da Rede ADSL PT para o mercado da banda larga, 
implicam que no mercado 3b (áreas NC) a MEO já não possui PMS (ou, pelo menos, que 
este já se encontra suficientemente mitigado), o que deve justificar o levantamento (ou, 
pelo menos, a atenuação expressiva) das obrigações atualmente impostas sobre esta 
empresa, e não a sua manutenção conforme resulta do SPD, sob pena de a MEO continuar 
sujeita a um constrangimento regulamentar injustificado, desproporcional e discriminatório, 
que, na sua opinião da MEO, lhe coarta a capacidade de competir eficazmente nas áreas 
NC. 

Segundo a MEO, a expansão das NRA fixas que está em curso e que se prolongará no 
futuro, incluindo por recurso às RNG rurais, associada à presença de redes LTE com 
capacidade para prestar serviços fixos irá alargar às áreas NC o desenvolvimento da 
concorrência entre infraestruturas (razão pela qual, aliás, a MEO defende que estas áreas 
devem passar a ser concorrenciais). Por outro lado, na opinião da MEO a ideia de que a 
recusa de fornecimento de acesso restringiria severamente a concorrência nos mercados 
a jusante não é compatível nem com a política seguida pela MEO de não limitar a oferta 
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Rede ADSL PT às áreas NC, nem com a expressão puramente residual que a oferta Rede 
ADSL PT hoje tem no mercado 3b. 

Neste contexto, defende a MEO que estão reunidas as condições que justificam num futuro 
próximo o phase-out da obrigação de fornecimento de acesso no mercado 3b – áreas NC. 
A MEO considera, para este efeito, que a supressão desta obrigação tal como está hoje 
formulada deverá ocorrer num prazo de 12 meses após a decisão final, altura em que o 
parque projetado para a Rede ADSL PT deverá estar abaixo dos [IIC]                      [FIC]. 

Considerando a MEO que se justifica o levantamento da obrigação de fornecer acesso no 
mercado 3b – áreas NC, obrigações como a de assegurar a não discriminação e a 
transparência, e controlo de preços e contabilização de custos perdem a sua base de apoio 
e devem igualmente, no entender desta empresa, ser suprimidas ou, pelo menos, bastante 
aligeiradas. 

A Vodafone considera que as considerações por si apresentadas no âmbito do mercado 
3a são aplicáveis, mutatis mutandis, ao presente mercado, considerando assim, 
imprescindível que a ANACOM determine a obrigação de acesso à rede de fibra da MEO 
nas áreas do país que não sejam atualmente competitivas, ou seja, as áreas em que os 
Portugueses não podem escolher entre mais de dois prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas. 

A Vodafone considera, adicionalmente, que a obrigação a impor, em linha com a 
generalidade das ARN europeias, deverá ser a de acesso ao lacete de fibra desagregado. 
Não sendo, porém, esta a opção da ANACOM, deverá então ser determinada, igualmente 
em linha com a Recomendação da Comissão Europeia sobre esta matéria, a oferta de 
produtos de acesso alternativos, que ofereçam os equivalentes mais próximos, capazes de 
substituir a referida desagregação física, acompanhada das salvaguardas mais adequadas 
para garantir a equivalência de acesso e uma concorrência efetiva. 

Entendimento da ANACOM 

Os argumentos que sustentam a não imposição da obrigação de acesso à fibra ótica da 
MEO são válidos quer para o mercado 3a, quer para o mercado 3b, não se justificando a 
análise autónoma sugerida pela AdC. 

De facto, uma vez que não se considera proporcional impor aquela obrigação no mercado 
3a, então por maioria de razão tal proporcionalidade não se justifica também no mercado 
3b, dada a relação entre estes dois mercados. 

Com efeito, segundo preconizado pela Comissão Europeia e referido nos parágrafos 1.34 
a 1.36 do SPD: 

 “1.34. Estes mercados estão em diferentes níveis da cadeia de valor, sendo 
importante que sejam analisados em conjunto e de forma sequencial. 
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 1.35. Neste contexto: 

  -  A análise dos mercados grossistas deve ser precedida de uma avaliação 
das condições de concorrência no(s) mercado(s) de retalho relacionado(s), 
na ausência de regulação nos respetivos mercados grossistas.  

  Note-se desde já que, como detalhado mais à frente, esta avaliação tem 
que ser feita num contexto de manutenção do acesso grossista regulado 
às condutas e postes da MEO170, sem o qual muito provavelmente não 
haveria redes e/ou ofertas alternativas (ao incumbente) nos mercados de 
comunicações eletrónicas em Portugal. 

  - Posteriormente, é analisado o mercado grossista mais a montante, no caso 
concreto o mercado de acesso local grossista num local fixo (Mercado 3a).  

  - Se um ou mais operadores detiverem PMS nesse mercado grossista, deve 
ser imposta regulação ex ante a esse(s) operador(es). 

  - Depois da imposição (mais) a montante de medidas de regulação 
grossista, deve ser reanalisado o mercado retalhista, para se determinar 
se é também necessária regulação ex ante mais a jusante, neste caso no 
mercado de acesso central grossista num local fixo para produtos de 
grande consumo (Mercado 3b), para sanar qualquer problema de 
concorrência remanescente no retalho.  

 1.36. Assim, segue-se neste documento a metodologia preconizada pela Comissão 
na Recomendação sobre mercados relevantes, a designada “modified 
greenfield approach”171, 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 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 montante172.” 

                                                           
170 E também ao lacete local, já que em termos estritos, a obrigação de acesso imposta diz respeito à OLL e a 
obrigação de acesso a condutas e postes foi imposta nesse âmbito, ainda que, na “escada de investimento” se 
situe a montante da OLL. 
171 Cf. Recomendação – Exposição de Motivos, secção 2.2 e 2.5. 
172 A este respeito, na análise anterior, a 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 Não Concorrenciais). 
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Os comentários da APAX incidem sobretudo na questão do acesso à fibra e ao cabo, 
propostas por aquele operador, que foram já respondidos em secções anteriores. 

O alargamento da concorrência entre infraestruturas nas áreas NC será, certamente, um 
processo moroso – note-se que na maior parte destas áreas praticamente não existem 
NRA e a maioria de acessos de banda larga é suportada na rede de cobre da MEO – pelo 
que não se concorda com a posição da MEO de que estas áreas deverão passar a ser 
consideradas concorrenciais. Ou seja, além da não imposição do acesso à fibra, a MEO 
pretende também que não seja imposto o acesso à sua rede de cobre através da Rede 
ADSL PT. 

Dada a elevada quota de mercado da MEO nestas áreas, mesmo considerando os acessos 
suportados em LTE (que, assinale-se, não permitem o suporte de serviços de televisão por 
subscrição, ao contrário de grande parte dos acessos em cobre), não se pode concluir pela 
ausência de PMS da MEO ou que aquela empresa esteja sujeita a um constrangimento 
regulamentar injustificado, desproporcional e discriminatório que a impede de competir 
eficazmente nas áreas NC. Aliás, a sua elevada quota de mercado – e que se tem mantido 
– comprova a situação contrária: que, afinal, a MEO compete eficazmente nas áreas NC. 

Apesar do reduzido parque desta oferta, trata-se de um complemento importante para as 
ofertas retalhistas dos OPS, principalmente nestas áreas mais remotas, não se justificando, 
pelos motivos supracitados, suprimir a obrigação de fornecimento de acesso no mercado 
3b ou aligeirar de forma significativa as restantes obrigações. 

Remetendo a Vodafone para as considerações por si apresentadas no âmbito do mercado 
3a, remete-se também para essa sede os comentários da ANACOM. 

Assim, tudo visto e ponderado, mantém-se o disposto no SPD no tocante à Imposição 
de obrigações no mercado de acesso central grossista num local fixo (para produtos 
de grande consumo). 

3.9.1. Acesso e utilização de recursos de rede específicos 

Atentos os resultados de análise concorrencial do Mercado 5 e considerando também a 
reconfiguração dos mercados de acesso em banda larga – que inclui a separação dos 
acessos de elevada qualidade e outras necessidades especificas dos segmentos 
empresariais no contexto do mercado 4 – a NOS concorda com a manutenção das 
obrigações de acesso e utilização de recursos de rede específicos atualmente existentes. 

Neste contexto, tal como já referido, segundo a NOS, esta secção (e seguintes) deverá 
refletir as conclusões que sejam retiradas da análise da possível PMS conjunta entre a 
MEO e a Fibroglobal. 
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Entendimento da ANACOM 

Não se tendo concluído pela existência de PMS conjunta entre a MEO e a Fibroglobal, não 
se justificam eventuais alterações no SPD quanto a este ponto no sentido sugerido pela 
NOS. 

3.9.2. Não discriminação  

A NOS considera que os princípios subjacentes à imposição desta obrigação são 
ajustados, designadamente quando a ANACOM refere que a MEO deve: 

a)  Proporcionar às outras empresas condições idênticas às oferecidas a si própria para 
serviços similares, em termos de qualidade de serviço e níveis de desempenho. 

b)  Garantir a existência de condições a nível grossista que permitam assegurar a 
existência de replicabilidade técnica. 

Sem prejuízo, no que respeita a b), a NOS considera que esses condições não existem, 
na medida em que ainda hoje não estão reunidas as condições adequadas para a 
prestação de serviços de televisão com base na rede ADSL PT. 

A NOS refere que na resposta à consulta lançada pelo regulador em 2012, a então Optimus 
apresentou um conjunto de requisitos técnicos imprescindíveis à replicabilidade de ofertas 
no âmbito da Rede ADSL PT e que até hoje continuam a não estar implementados, sendo 
que a sua pertinência subsiste, designadamente: 

a) Suporte a múltiplas multicast VLAN em uplinks GE e 10GE; 

b) Suporte a múltiplas multicast VLAN em uplinks GE e 10GE distintos; 

c) Independência do endereçamento multicast de cada operador. Ou seja, 
possibilidade de utilização do mesmo endereço multicast por múltiplos operadores; 

d) IGMP Proxy V1/V2/V3 por cada multicast-Vlan; 

e) Separação do fluxo multicast por meio de VLAN e portos lógicos no meio de acesso 
partilhado; 

f) Suporte das funcionalidades descritas em cenários de redundância Dual-Home 
eLAG; 

g) Estatísticas de multicast separadas por IGMP Proxy – joins, queries, etc.; 
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h) Possibilidade de black-lists e whitelists de canais por subscritor. 

Estas características são, segundo a NOS, essenciais para garantir que a oferta Rede 
ADSL PT seja apelativa, num contexto de mercado de consumo em que uma larga maioria 
dos consumidores finais opta por bundles de serviços que incluem televisão.  

Segundo a MEO, o principal constrangimento competitivo causado pela regulação no 
mercado 3b – áreas NC decorre essencialmente da obrigação de não discriminação, 
nomeadamente na dimensão do preço, cujo propósito é o de prevenir a compressão de 
margens e salvaguardar a concorrência. Na opinião da MEO, o efeito prático daquela 
regulação não é a proteção da concorrência que depende da Rede ADSL PT (na opinião 
da MEO praticamente inexistente) mas sim a limitação (segundo a MEO injustificada) 
imposta à MEO na capacidade de competir através da sua rede de cobre com as ofertas 
retalhistas assentes em infraestruturas próprias (cabo, fibra e LTE) dos outros operadores.  

Para a MEO, este efeito (na sua opinião, perverso) não depende da dimensão do parque 
da Rede ADSL PT: extravasa o âmbito dos acessos desta oferta e condiciona a 
competitividade das ofertas retalhistas da MEO sobre cobre em todo o mercado 3b – áreas 
NC, o que é, segundo a MEO, especialmente grave quando este mercado tem o perímetro 
geográfico sobredimensionado, conforme resulta do SPD (no entender da MEO), 
englobando áreas que deviam ser consideradas concorrenciais.  

Ou seja, segundo a MEO, cria-se a situação indevidamente discriminatória de a MEO não 
poder praticar nestas áreas preços competitivos (sobre cobre) com os das ofertas dos seus 
concorrentes por ter a sua política tarifária ancorada aos preços da Rede ADSL PT, 
criando-se pressão competitiva para o abaixamento de preços desta oferta. 

Alega a MEO que esta pressão competitiva é efetiva e real, já que a última grande revisão 
(em baixa) de preços da Rede ADSL PT (em 2013) foi essencialmente motivada pelo 
lançamento do Optimus WoW (banda larga fixa sobre LTE). 

Adicionalmente, segundo a MEO, o denominado espaço económico entre a ORALL e a 
oferta Rede ADSL PT impõe limites à capacidade de ajustamento competitivo desta última 
oferta. 

Entendimento da ANACOM 

Não se identifica a pertinência de impor a obrigação de multicast na oferta Rede ADSL PT, 
em linha do sugerido pela NOS. 

Em primeiro lugar, a procura por esta oferta seria expectavelmente reduzida, como atestam 
a ausência de propostas nesse sentido, tendo apenas a NOS insistido na sua oferta 
(contudo, a NOS tem uma de televisão por subscrição suportada a rede de cabo e em DTH, 
que lhe permite cobrir a totalidade do território nacional, não sendo evidente em que áreas 
e em que nível seria a procura por este serviço por parte da NOS). 
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Em segundo lugar, a procura de serviços de acesso banda larga suportados em cobre está 
a diminuir e a prazo, caso se concretize o plano anunciado pela MEO de alargamento da 
sua oferta de fibra a todo o território nacional, bem como os planos de investimento dos 
restantes operadores em NRA, a relevância desta infraestrutura será ainda menor. 

Neste sentido, a ANACOM não considera proporcional a imposição desta funcionalidade, 
cuja implementação na totalidade da rede teria custos não despiciendos, não sendo 
evidentes os benefícios.  

O objetivo de uma obrigação de não discriminação que tenha como propósito a prevenção 
da compressão de margens não é limitar a capacidade da MEO competir através da sua 
rede de cobre com as ofertas retalhistas assentes em rede própria (cabo, fibra e LTE). A 
este propósito salienta-se que a ANACOM substituiu a obrigação de retalho-menos por 
uma obrigação de orientação dos preços para os custos, passando a MEO a não estar 
limitada – ainda que fosse indiretamente – na sua atuação ao nível do retalho. 
Adicionalmente, ainda que fosse mantida a obrigação de retalho-menos, atente-se que 
dada a reduzida expressão dos acessos suportados na oferta Rede ADSL PT nestas áreas, 
(que a MEO estima poderes atingir poucos milhares a curto prazo) dificilmente uma 
redução dos preços grossistas teria um impacto significativo na sua rentabilidade.  

Assim, a ANACOM mantém o disposto no SPD sobre a imposição da obrigação de 
não discriminação no mercado 3b. 

3.9.3. Transparência 

Esta obrigação não apresenta, segundo a NOS, alterações face à análise anterior, sendo 
que a NOS concorda com as medidas impostas. 

Entendimento da ANACOM 

Face à concordância dos respondentes ou à ausência de comentários específicos, 
mantém-se o disposto no SPD quanto a este ponto. 

3.9.4. Controlo de preços e contabilização de custos 

Num mercado caracterizado por uma forte predominância de ofertas em pacote, para a 
NOS, o efeito da regra de retalho-menos é pouco eficaz, sendo desejável que o controlo 
de preços seja imposto com base no princípio da orientação aos custos. 

A abordagem deverá também ser coerente com a abordagem efetuada na ORALL, pelo 
que a NOS concorda com as medidas avançadas pelo regulador neste âmbito, 
designadamente: 

a) A prática de preços coerentes com as ofertas grossistas a montante. 
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b) Orientação aos custos, considerando preços de transferência internos também 
orientados aos custos. 

c) Demonstração de ausência de esmagamento de margens. 

Relativamente à imposição do modelo BU-LRIC+, atendendo à dimensão nacional do 
operador histórico, à sua forte experiência neste mercado, à dominância que exerce nas 
áreas competitivas e para efeitos de comparabilidade com a oferta ORALL a NOS entende 
inteiramente justificável que a imposição desta obrigação seja avançada desde já. Aliás, 
conforme referido pelo regulador no documento em consulta, este é o modelo prescrito 
pela Comissão Europeia na Recomendação quando são fixados preços grossistas 
orientados aos custos nos mercados em apreço.  

Quanto à obrigação de controlo de preços e contabilização de custos, a MEO considera 
que a posição expressa pela ANACOM (parágrafo 8.67 do SPD) de não pôr “de parte 
recorrer, no futuro, a um modelo BU LRIC+, tendo em conta a atuação de um operador 
eficiente, se tal se justificar” não se coaduna com uma oferta que, no seu entender, está 
claramente no último estágio do seu ciclo de vida. Defende a MEO que a passagem para 
um controlo de preços baseado num modelo BU LRIC+ seria, com toda a certeza, 
desproporcional, face à ponderação entre os custos de desenvolvimento de tal modelo e 
os benefícios esperados com tal alteração. 

Neste contexto, a MEO considera que não existem motivos para que a ANACOM 
equacione a adoção de um modelo BU LRIC+ para o mercado 3b – áreas NC, pelo que tal 
possibilidade não deverá, no entender da MEO, constar da decisão final da ANACOM sobre 
esta matéria. 

Entendimento da ANACOM 

Pelos motivos expostos na secção 3.5.4 do presente relatório, em especial pelo facto de a 
procura de acessos na oferta Rede ADSL PT ser muito reduzida e com tendência 
decrescente, concorda-se com o entendimento da MEO de que a implementação de um 
controlo de preços baseado num modelo BU LRIC+ não é proporcional face à ponderação 
entre os custos de desenvolvimento de tal modelo e os benefícios esperados com tal 
alteração. 

Neste sentido, mantendo-se a obrigação de orientação dos preços para os custos, 
elimina-se na decisão final a exigência de adoção de um modelo BU LRIC+, 
avaliando-se os preços com base nos dados do SCA.  

3.9.5. Separação de contas e reporte financeiro 

Nenhuma entidade efetuou observações em relação a estes controlos regulamentares. 
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4. Conclusão  

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito do procedimento de consulta pública e 
de audiência prévia dos interessados e da análise desses contributos, a ANACOM 
considera que devem ser alteradas algumas das disposições constantes do SPD 
originalmente colocado em consulta pública e audiência prévia dos interessados, já 
assinaladas nos entendimentos desenvolvidos no presente relatório. 

Assim, para além da inclusão de referências ao anterior procedimento de audiência prévia 
e de consulta pública, a ANACOM irá proceder na decisão final: 

a) À sua atualização de acordo com os dados mais recentes entretanto solicitados aos 
operadores relativos à cobertura e número de acessos de banda larga fixa no 
âmbito da diligência complementar efetuada em 19 de abril de 2016. 

b) À inclusão da DSTelecom e da Fibroglobal no critério de segmentação geográfica. 

c) Ao esclarecimento de que a intervenção da ANACOM no contexto de revisões da 
ORALL terá também em conta as propostas apresentadas e/ou a apresentar pela 
MEO e que, mantendo-se, para já, a obrigação de acesso ao sublacete local e a 
obrigação de acesso partilhado, a sua possível eliminação numa próxima análise 
de mercado poderá ser avaliada nesse contexto. 

d) À correção dos parágrafos 5.53 e 5.189 do SPD no sentido de clarificar que as 
respostas inviáveis têm vindo a assumir uma importância crescente, o que é mais 
um elemento que justifica a imposição da oferta de fibra escura. 

e) À clarificação de que o parágrafo 5.231 do SPD refere-se a MDF, central local ou 
ponto de acesso/ligação com operadores coinstalados (substituindo-se desta forma 
também a designação de “ponto de interligação” por “ponto de ligação”). 

f) Ao esclarecimento de que a ANACOM poderá considerar propostas que, podendo 
não seguir formalmente a EdI (i.e., a utilização pela MEO e pelos beneficiários de 
exatamente o mesmo conjunto de produtos grossistas regulamentados, aos 
mesmos preços e utilizando os mesmos processos transacionais), possam levar 
aos mesmos resultados, correspondendo às expetativas e necessidades dos 
beneficiários.  

g) À inclusão de uma recomendação para que a MEO altere a ORAC e a ORAP no 
sentido das suas propostas, no prazo de 30 dias após a notificação da decisão final, 
tendo em conta o entendimento preliminar da ANACOM quanto ao processo de 
instalação na ORAC (notificação no máximo com três dias úteis de antecedência) 
e de instalação de drops de cliente na ORAP. Caso não siga tal recomendação, 
deverá justificar adequadamente a sua opção, a qual será tida em conta em decisão 
específica sobre a matéria no quadro da implementação da EdI. Neste sentido, 
deve também a MEO garantir as alterações na Extranet tendo em conta as 
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observações da ANACOM sobre o respetivo prazo, enviando à ANACOM, no prazo 
de dois meses, o detalhe dos custos envolvidos, incluindo revisão dos custos de 
acesso à Extranet, tendo em conta custos mais recentes incluindo a amortização 
dos investimentos. 

h) À clarificação de que a adoção do modelo BU LRIC+ na ORALL ocorrerá caso não 
sejam dadas garantias pela MEO de que o preço do acesso aos lacetes em cobre 
ao abrigo da ORALL não aumentará, alterando-se o parágrafo 5.273 do SPD em 
conformidade.  

i) À clarificação de que no acesso a condutas e a postes a ANACOM não irá adotar 
o modelo BU LRIC+, sendo os custos de ativos correspondentes a condutas e a 
postes baseados no valor contabilístico regulamentar líquido da depreciação 
acumulada, indexado por um índice de preços adequado e tendo em conta um 
período de depreciação adequado. 

j) À eliminação da obrigação de implementação de um modelo BU LRIC+ para o 
acesso a fibra escura, mantendo-se a obrigação de orientação dos preços para os 
custos, devendo a MEO fundamentar os preços à ANACOM com base nos custos 
em que incorre. 

k) À eliminação da exigência de adoção de um modelo BU LRIC+ no contexto da 
oferta Rede ADSL PT (i.e., no mercado 3b), avaliando-se os preços com base nos 
dados do SCA, de acordo com o princípio de orientação dos preços para os custos. 

 

 


