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Sobre a recente Recomendação da Comissão Europeia s obre o 
acesso a Redes de Nova Geração 1 

É urgente que a Anacom proceda à 
aplicação da Recomendação para não 
comprometer a concorrência no sector 

 
21.09.2010 

A APRITEL – Associação dos Operadores de Telecomunicações congratula-se por, 

finalmente, ver publicada a Recomendação da Comissão Europeia sobre o acesso às “ 

Redes de Nova Geração”, que vem clarificar as condições regulatórias aplicáveis às redes 

de banda larga rápida e ultra-rápida, de modo a criar as condições para o investimento e a 

manutenção da concorrência no mercado das comunicações electrónicas, garantindo, por 

outro lado, condições para que os objectivos europeus e nacionais sejam atingidos. 

A APRITEL considera que a Recomendação agora publicada, ainda que tardia, vem ao 

encontro a várias das posições que esta Associação tem vindo, consistentemente, a 

defender desde 2008. 

“É urgente que a Anacom aplique e adapte o quadro regulatório do sector em Portugal, com 

a máxima celeridade, em linha com as orientações patentes nesta Recomendação da 

Comissão Europeia, sob pena de comprometer uma vez mais o desenvolvimento de um 

mercado mais concorrencial nas comunicações fixas” – afirmou João Couto, Presidente da 

Direcção da APRITEL. 

Nos próximos meses, existem decisões fundamentais que o Regulador Sectorial, Anacom, 

deve adoptar: 

• Implementar as obrigações de acesso virtual às Redes de Nova Geração (e.g. 

bitstream) essenciais para que mais consumidores possam, à semelhança do que 

vinha acontecendo nas redes tradicionais, optar entre vários fornecedores de banda 

larga; 

                                            
1 A Recomendação da Comissão Europeia utiliza a designação “Novas Redes de Acesso” 
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• Implementar obrigações de desagregação e partilha das infra-estruturas de suporte a 

Redes de Nova Geração para que fomentar um maior aproveitamento dos 

investimentos em benefício do país e dos consumidores; 

• Implementar mecanismos que impeçam a existência de situações de discriminação e 

que garantam o acesso equivalente às novas redes, de modo a prevenir que o 

ocorrido na oferta de desagregação do lacete local não se repita, e as ofertas 

grossistas tenham a flexibilidade necessária para assegurar uma resposta atempada 

às necessidades do mercado; 

• Garantir a manutenção da concorrência e da existência de ofertas comerciais 

alternativas competitivas, para todos aqueles consumidores que não estiverem 

interessados em migrar para serviços baseados em Redes de Nova Geração; 

• Definir o papel das diferentes tecnologias utilizadas nas Redes de Nova Geração no 

contexto das análises de mercado e definição de remédios a efectuar. 

A aplicação urgente desta Recomendação é, de acordo com a APRITEL, um factor crítico 

para o sucesso da banda larga em Portugal. “Temos um longo caminho a percorrer: depois 

da Recomendação virá a Regulação nacional a ser estabelecida pela Anacom, após o que 

serão de esperar alterações das práticas dos investidores e dos operadores mercado, até 

que os consumidores possam finalmente beneficiar dos resultados. Queremos evitar os 

problemas amplamente conhecidos da oferta desagregada do lacete local e do ADSL, 

designadamente os que resultaram da discriminação geográfica dos consumidores, e que 

frustraram as expectativas tanto de operadores como de consumidores.” – refere ainda o 

representante da APRITEL. 

A APRITEL assinala que as linhas orientadores apresentadas pela Anacom no início de 

2009, para a regulação das Redes de Nova Geração, não são postas em causa pela 

Recomendação da Comissão. Assim, há condições para que, rapidamente, a Anacom 

venha agora concretizar as orientações então apresentadas, tendo como por base o quadro 

preconizado pela Comissão Europeia, de modo a permitir a necessária previsilidade 

regulatória, fundamental ao investimento e garante da concorrência, em prol dos interesses 

dos consumidores. 
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Finalmente, a APRITEL não pode deixar de referir que uma parte das medidas preconizadas 

pela Recomendação embora já estejam consagradas no quadro legal e regulatório actual, 

no campo prático carecem de um desenvolvimento e concretização mais eficazes para 

garantir os desígnios anunciados pelo Governo na eliminação das diversas barreiras ao 

desenvolvimento das Redes de Nova Geração e na oferta célere de serviços de alta 

velocidade, a saber 

• Acesso às condutas dos operadores e demais entidades com infra-estruturas de 

construção civil relevantes; 

• Acesso partilhado à rede vertical dos edifícios; 

• Acesso aos armários de rua e à fibra escura, para assegurar as ligações dos 

primeiros às actuais centrais locais; 

• Visibilidade antecipada sobre o fecho de centrais pelo operador dominante, de modo 

a permitir a adaptação dos modelos de negócio dos operadores que se suportam na 

desagregação do lacete local de cobre. 

Em resumo, a Recomendação agora aprovada é um passo determinante para a 

sustentabilidade do investimento em redes de banda larga rápida e ultra-rápida e da 

concorrência no mercado respectivo, sendo premente e desejável que a Anacom actue com 

celeridade e conclua os trabalhos, de modo a responder às necessidades dos cidadãos e à 

concretização dos objectivos a que o Estado Português se propôs cumprir neste âmbito. 
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