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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Autoridade Reguladora Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação da Guiné 

Bissau emitiu um Pedido de Propostas para serviços de consultoria sobre análise de mercados 

de serviços de telecomunicações oferecidos pelos operadores na Guiné Bissau e para a 

elaboração de modelos de custeio. Em resposta aos Termos de Referência contidos no Pedido 

de Propostas, a Incyte Consulting apresentou uma Proposta Técnica1 na qual se propôs realizar 

um conjunto de atividades que seguidamente se descrevem: 

• Definir a lista de mercados relevantes para regulação ex ante; 

• Determinar os operadores com posição significativa em cada mercado relevante e determinar as 

respetivas obrigações regulamentares;  

• Recomendar as metodologias apropriadas de preços que podem ser aplicáveis ao mercado da Guiné 

Bissau após analisar os serviços de telecomunicações existentes; 

• Desenvolver uma metodologia de cálculo do Custo Médio do Capital ideal para o sector de 

telecomunicações na Guiné Bissau; 

• Desenvolver princípios de custeio que poderão ser aplicados para estabelecer os preços, incluindo 

limites de preços, diretrizes tarifárias e outros controlos de preços para diferentes classes e 

categorias de serviços e produtos; 

• Elaborar, conforme necessário, um ou mais modelos de custeio e regime de preços para os vários 

serviços; 

• Treinar e transferir conhecimentos e capacidades para a equipa da Autoridade Reguladora Nacional 

na modelização de custos e estruturas de preços. 

A Incyte Consulting Ltd (Incyte) foi a empresa selecionada para realizar este âmbito de 

trabalho. A primeira missão da Incyte em Bissau ocorreu durante a semana de 27 de Janeiro de 

2020 tendo-se realizado a assinatura do contrato no dia 28 de Janeiro de 2020. Durante a 

primeira missão em Bissau, as seguintes tarefas foram também concluídas: 

• O plano de trabalho do projeto foi discutido entre as partes e não sofreu modificações relativamente 

ao previsto na Proposta Técnica2 apresentada. O plano está resumido na Seção 3 deste relatório. 

• Todos os membros da equipa do projeto foram designados, tanto por parte da Incyte quanto por 

parte da ARN. Os membros da equipa do projeto, funções e detalhes de contacto são fornecidos 

na Seção 2 deste relatório. 

• Uma análise inicial da situação na Guiné Bissau relativa ao nível de desenvolvimento do sector 

das telecomunicações foi conduzida pelo consultor, através da recolha e criação de uma biblioteca 

de documentos e da realização de reuniões iniciais com as partes interessadas, as operadoras 

Orange e MTN. Uma visão inicial sobre o setor das telecomunicações é apresentada na Seção 4. 

 

1 Proposta Técnica DDP Nº: ANAP/01/EMC/ARN/2019 
2 idem 
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• Na quinta-feira, dia 30 de Janeiro de 2020, realizou-se uma sessão pública de apresentação do 

projeto no qual o âmbito e plano de atividades para os serviços de consultoria foi apresentado ao 

setor pelo consultor, e onde nomeadamente se solicitou a cooperação dos operadores no 

fornecimento de dados para benefício conjunto na obtenção dos melhores resultados. Este evento 

de apresentação do projeto às Partes Interessadas contou com a presença de diversas entidades, 

sendo nomeadamente de referir a presença do Exmo Senhor Engº Rui de Barros, os membros do 

Conselho de Administração da ARN que na pessoa do seu Presidente apresentou o plano de 

atividades da ARN nomeadamente os projetos estruturantes para 2020, outros intervenientes no 

sector como por exemplo os representantes da MTN e Orange, operadores de rede móvel em 

atividade na Guiné Bissau, as Universidades, representantes de diferentes Ministérios e a imprensa 

e televisão local. O teor dessa apresentação constitui o Anexo A deste relatório. 

• No dia 29 de Janeiro de 2020 no período da manhã o consultor realizou uma sessão de formação 

para familiarizar a equipa da ARN sobre os objetivos e âmbito do projeto e sobre os conceitos de 

análise de mercados, dominância e aplicação de remédios. O teor dessa formação constitui o Anexo 

B deste relatório. 
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2 ORGANIZAÇÃO E EQUIPA 

2.1 Equipa de consultores, funções e responsabilidades 

A estrutura da equipa de consultores é apresentada na Figura 2.1.  

Figura 2.1: Equipa de projeto dos consultores 

 

O nosso gestor de projeto, Pedro Seixas, atuará como o principal ponto de contato da equipa de 

consultores. 

A atribuição de funções e tarefas para os membros da equipe é mostrada na Figura 2.2. 

Figura 2.2: Composição da equipa e distribuição de funções 

 

Pedro 
Seixas

Project Manager

David Rogerson
Modelos de custos

Harm Aben

Assessor económico
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No caso improvável de disputas ou outros problemas ou preocupações surgidas no decorrer do projeto 

que não possam ser tratadas pelo seu gestor, a comunicação poderá ser estabelecida com o 

Administrador da Incyte Consulting, David. 

 

 

 

2.2 Equipa ARN, funções e responsabilidades 

O consultor reportará à Administração da ARN ou a quem ela entender delegar. O gestor de projeto da 

ARN é o Sr. Engº Nelson de Barros responsável pela coordenação diária com os consultores. 

Equipa 

Nome Empresa Especialização Posição no 

projeto 

Tarefas 

Pedro Seixas Incyte Consulting 

Ltd 

Regulação das 

telecomunicações, 

modelos de 

custos e regime 

de preços 

Gestor do projeto 

e especialista em 

regulação: 

análise de 

mercados e 

elaboração de 

modelos de 

custeio  

Elaboração de 

modelo de custos 

e regime de 

preços; 

Elaboração das 

consultas 

públicas; Ligação 

com o cliente; 

presente em 

todas as reuniões 

e sessões 

públicas; 

Formação 

David Rogerson Incyte Consulting 

Ltd 

Expert na 

elaboração de 

modelos de 

custeio  

Especialista em 

modelização de 

custos e 

regulação de 

preços 

Revisão de 

modelo de custos 

e regime de 

preços; Revisão 

das consultas 

públicas 

Harm Aben Incyte Consulting 

Ltd 

Expert na 

elaboração de 

modelos de 

custeio 

Técnico 

economista  

Cálculo do custo 

médio ponderado 

do capital 
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2.3 Lista de contactos 

O conjunto completo de contatos dos participantes no projeto da equipa da ARN e Incyte é fornecido 

na Tabela seguinte: 

Entidade Contacto email Contacto telefone 

ARN 

Engº-Econ Nelson Barros, Gestor 

do projeto 

  

Engº Clode Sanha   

Dr. Edmundo Oliveira (Direcção 

Financeira) 

  

Engº Teofilo Lopes   

Ermelinda Duarte (Departamento 

acompanhamento de operadores) 

  

Rui Inumba Siga   

Filemon Saulo Levy Sambu   

Gisela Figueiredo Lopes 

(Relações Internacionais) 

  

Incyte Consulting 

David Rogerson, Modelização de 

custos 

  

Pedro Seixas, Gestor de projeto   

Harm Aben, Assessor económico   
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3 PLANEAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHOS 

3.1 Síntese do programa de trabalhos 

O plano de trabalhos proposto encontra-se planificado conforme o cronograma apresentado na Figura 

3.1. Indica-se nas barras a azul o número de semanas previsto para cada uma das atividades e em que 

data se iniciam em relação ao início do projeto, que teve lugar na semana de 27 de Fevereiro. 

Figura 3.1: Plano de trabalhos 

 

3.2 Plano de atividades 

As seguintes atividades são planejadas como parte do projeto: 

1. Nesta secção resume-se o trabalho a ser realizado em cada uma das atividades do projeto 

identificadas no plano de trabalhos na seção anterior. A primeira e segunda atividades 

enumeradas estarão concluídas no momento em que este Relatório Inicial for enviado à 

ARN. A terceira tarefa iniciar-se-á na semana seguinte. O momento de cada atividade e 

entrega é obviamente dependente da capacidade de resposta das partes interessadas 

nomeadamente a resposta atempada ao envio de dados e às consultas públicas. Reunião de 

arranque do projeto: Rever âmbito e objetivos do projeto, afinar o calendário, clarificar 

dúvidas existentes, conhecer a equipa da ARN, identificar fontes de informação, obter um 

panorama geral do sector das telecomunicações e dos principais problemas a resolver; 

2. Relatório inicial, o presente relatório; 

3. Análise de mercados, identificação de PMS e remédios: Definir lista de mercados 

relevantes: Começando com uma estrutura conceptual de potenciais mercados com base 

nos produtos existentes, e na experiência de outras autoridades reguladoras de outros 

países, aplica-se o Teste de Monopolista Hipotético para identificar o âmbito de cada 

mercado na Guiné Bissau. Determinar quais (se houver) licenciados têm domínio ou SMP 

dentro desses mercados. A determinação é baseada tanto na avaliação da participação de 

mercado, usando limites definidos na legislação, quanto no exame de outros fatores que 

contribuem para o poder de mercado. Propor soluções para PMS que possam ser aplicadas 
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ex ante e sejam apropriadas, razoáveis e proporcionais à escala da falha de mercado que 

foi identificada. Desenvolver questionários e manter discussões com a ARN para obter 

informações com a finalidade de definição do mercado e avaliação de PMS; 

4. Relatório sobre análise de mercados: relatório descrevendo a lista de mercados relevantes, 

identificação de operadores om PMS em cada mercado e recomendação sobre obrigações 

regulamentares a aplicar em cada mercado; 

5. Elaboração da 1ª Consulta Pública: realizar uma consulta com os operadores licenciados 

para obter feedback sobre os mercados definidos, identificação de operadores com PMS e 

obrigações regulamentares recomendadas; 

6. Período da 1ª Consulta pública: no espaço de tempo concedido aos operadores poderá ser 

necessário esclarecer algumas dúvidas que se levantem relativamente aos objetivos e/ou 

ao processo de Consulta; 

7. Metodologia de custeio e definição de preços: Recomendar as metodologias apropriadas 

de preços que podem ser aplicáveis ao sector das telecomunicações da Guiné Bissau após 

análise dos serviços de telecomunicações existentes; Desenvolver os princípios de custeio 

que serão aplicados para estabelecer os preços; 

8. Cálculo do WACC: Desenvolver e fundamentar uma metodologia de cálculo do Custo 

Médio do Capital ideal para o sector das telecomunicações na Guiné Bissau, utilizado nos 

modelos de custo na anualização dos custos operacionais e de investimento, e determinar 

o seu valor que poderá ser diferente para cada um dos modelos elaborados em função da 

forma de financiamento e níveis de risco; 

9. Pedidos de dados para modelização dos custos: elaboração de listas da informação a 

recolher junto da ARN e dos operadores, necessários para servir de input aos modelos de 

custeio e que sejam correspondentes à realidade do sector na Guiné Bissau; 

10. Elaboração de relatório da 1ª Consulta pública: avaliar a resposta dos operadores 

licenciados e fazer as alterações, se as houver e sempre de forma fundamentada, nas 

definições de mercado, identificação de PMS e obrigações regulamentares; 

11. Elaboração dos modelos de custeio: Elaborar, conforme o caso, um ou vários modelos de 

custeio e de estrutura de preços para os vários serviços regulados;  

12. Elaboração da 2ª Consulta Pública: realizar uma consulta com os operadores licenciados 

para obter feedback sobre a metodologia de custos, resultados dos modelos, cálculo do 

WACC e implicações para os preços grossistas e retalhistas em vigor; 

13. Período da 2ª Consulta pública: no espaço de tempo concedido aos operadores poderá ser 

necessário esclarecer algumas dúvidas que se levantem relativamente aos objetivos e/ou 

ao processo de Consulta; 

14. Elaboração de relatório da 2ª Consulta pública: avaliar a resposta dos operadores 

licenciados e fazer as alterações, se as houver e sempre de forma fundamentada, nas 

metodologias de cálculo, valores de WACC e opções de abordagem à regulação em termos 

de preços; 

15. Definição do regime de preços:  

16. Formação: Treinar e transferir conhecimentos e capacidades para a equipa da ARN na 

modelização de custos e estruturas de preços; 
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17. Relatório Final: relatório final contendo e sumarizando os resultados e recomendações 

relativamente aos resultados da modelização de custos e recomendações para a sua 

aplicação no sector. 

3.3 Presença em Bissau e entregáveis do projecto 

Pretende-se cumprir o seguinte cronograma provisório de períodos de presença em Bissau para os 

consultores (embora este plano esteja sujeito a alterações, particularmente mais tarde no projeto, 

dependendo do seu progresso e vicissitudes de agenda de ambas as partes): 

a) Primeira presença: iniciar o projeto, concordar com representantes da ARN o âmbito e 

metodologia do trabalho e respetivo calendário e aquisição de informação, assinatura do 

contrato, elaboração do relatório inicial e sessão pública com as partes interessadas, semana 

que se inicia a 27 de Janeiro 2020 (Semana 1) – Pedro Seixas  

b) Segunda presença: A segunda visita será dedicada a discussão, revisão e finalização do 

relatório sobre análise de mercados e iniciar os trabalhos sobre metodologia de custeio e 

definição de preços nomeadamente apoiar a ARN nos pedidos de dados aos operadores, 

semana que se inicia a 24 de Fevereiro 2020 (Semana 5) – Pedro Seixas  

c) Terceira presença: A terceira visita tem como objetivo discutir as respostas à consulta 

pública e iniciar a elaboração dos modelos de custeio, semana que se inicia a 23 de Março 

2020 (Semana 9) – Pedro Seixas. 

d) Quarta presença: A quarta visita terá como finalidade principal apresentar os modelos de 

custeio elaborados e os resultados obtidos com os modelos; durante esta visita poderão ser 

discutidos casos práticos da aplicação dos resultados aos diferentes mercados da Guiné 

Bissau, semana que se inicia a 27 Abril 2020 (Semana 14) – Pedro Seixas. 

e) Quinta presença: A quinta e última visita terá como objetivo a discussão do feedback 

recebido na segunda consulta pública, e rever e finalizar o relatório final. Durante esta 

última visita também nos propomos realizar as sessões de formação para a equipe da ARN, 

para garantir que eles sejam capazes de entender, preencher, manipular e atualizar os 

modelos de custeio. O conteúdo destas sessões poderá ser discutido e acordado em função 

das necessidades da ARN e nas áreas mais carenciadas relativamente à regulação de preços, 

semana que se inicia a 1 de Junho de 2020 (Semana 19) – Pedro Seixas e David Rogerson. 
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Documento Data de entrega prevista no plano 

de trabalhos (após o ínicio do 

projeto) 

Relatório inicial Uma semana 

Relatório sobre análise de mercados Quatro semanas 

Relatório sobre a primeira consulta pública Oito semanas 

Relatório sobre a segunda consulta pública Dezassete semanas 

Relatório final Dezanove semanas 

Folhas Excel com modelos de custeio Doze semanas 

Manuais de utilização dos modelos Dezoito semanas (durante a formação) 
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4 SETOR DAS COMUNICAÇÕES NA GUINÉ BISSAU 

4.1 Visão geral do setor das comunicações  

A Guiné Bissau 

A superfície total da Guiné Bissau é cerca de 36 000 km2. Administrativamente o país está dividido em 

8 (oito) regiões e 1 (um) sector autónomo, a saber as Regiões de Bafatá, Biombo, Bolama/Bijagós, 

Cacheu, Gabú, Oio, Quínara, Tombali e o Sector Autónomo de Bissau, a capital do país. As regiões 

estão por sua vez divididas em sectores (36 no total). A tabela seguinte indica a superfície 

correspondente de cada região: 

 

A população da Guiné-Bissau é composta por cerca de 30 etnias diferentes, que se localizam em zonas 

específicas do seu território de acordo com a sua história e também determinados pelas guerras que 

motivaram a fuga das populações do interior para áreas mais protegidas. Existindo muitas línguas e 

religião diferentes as principais etnias são os Fulas (cerca de 23%), os Balantas (cerca de 27%) e os 

Mandingas (cerca de 12%). Segundo os dados do Banco Mundial relativos a 2018, a Guiné Bissau tinha 

1,874 milhões de habitantes e uma taxa anual de crescimento em torno dos 2,6% nos últimos 7 anos. A 

tabela seguinte apresenta os valores anuais da população entre 2011 e 2018 e as correspondentes taxas 

de crescimento a partir de 2012: 

 

Assim, com uma área já acima mencionada de r cerca de 36.125 km2, a Guiné-Bissau tem uma 

densidade populacional média de cerca de 52,2 habitantes por km2. 

Estrutura do mercado 

Existem algumas restrições naturais significativas ao desenvolvimento da concorrência no mercado de 

telecomunicações da Guiné Bissau. O país é pequeno, com apenas cerca de 2 milhões de habitantes, e 

relativamente pouco industrializado (PIB per capita em 2017 era de pouco menos de US $ 2.000 por 

Região Superfície

Bafatá 5 981,1

Biombo 838,8

Bolama / Bijagós 2 624,4

Cacheu 5 174,9

Gabú 9 150,0

Oio 5 403,4

Quinara 3 138,4

SAB (Sector Autónomo de Bissau) 77,5

Tombali 3 736,5

TOTAL 36 125,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

População total 1 562 989 1 604 979 1 648 257 1 692 439 1 737 202 1 782 437 1 828 146 1 874 309

Taxa de crescimento 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5%
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ano3). A infraestrutura e os serviços de rede são predominantemente móveis (1 575 000 assinaturas 

móveis em Junho de 2019). 

Existem atualmente dois operadores de rede licenciados: 

• (MTN) que em Junho de 2019 possuía cerca de 54% do número total de assinantes do serviço 

móvel, assim como um pequeno número de contratos de para acesso a dados fixo.    

• Orange que em Junho de 2019 possuía os restantes 46% do número total de assinantes do serviço 

móvel.   

O nível de penetração nacional de cada serviço (serviços móveis e fixos) está representado na tabela 

abaixo4: 

Serviços Penetração 

Acesso e voz fixa  n.d. 

Dados fixo  <1% 

Voz móvel Cerca de 80%* 

Dados móvel Cerca de 30% 

* A penetração deverá ser substancialmente mais baixa devido ao Elevado número de subscritores com 

dois sims. 

Com apenas duas operadoras de rede, talvez não seja surpreendente que os preços sejam percebidos 

como elevados para os padrões internacionais e mostrem relativamente pouca variação entre 

operadoras, Por outro observam-se diferenças elevadas de preços entre chamadas on-net e off-net. Em 

resultado o tráfego de interligação entre operadores é baixo relativamente ao tráfego total. Analisaremos 

os preços em vigor em maior detalhe no relatório de análise de mercado.   

Também estamos cientes de que a ligação ao cabo submarino em Dakar permitirá futuramente um 

acesso menos dispendioso à conectividade internacional para os dois operadores, propiciando um sector 

mais concorrencial. O governo da Guiné-Bissau, através dos Ministérios da Economia e Finanças e dos 

Transportes e Telecomunicações, assinaram um memorando de entendimento em 17 de Julho de 2017, 

com os operadores de telecomunicações Orange e MTN, definindo a participação da Guiné Bissau no 

projeto de infraestrutura regional de comunicações em cabos submarino, o consórcio ACE5. Para esse 

efeito o Governo da Guiné-Bissau criou a Sociedade de Cabos da Guiné-Bissau (SCGB,SA), com 

competência  para estabelecimento, gestão, exploração e manutenção de redes e serviços  de informação 

e comunicação transmitidos  por cabos submarinos do consórcio ACE e recentemente instruiu a 

Autoridade Reguladora Nacional para efetuar as diligências necessárias para emissão  de uma licença 

 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita 
4 Dados fornecidos pela ARN referents a xxxx 2019. 
5 Fonte: O Democrata, acessível em: http://www.odemocratagb.com/?p=13577 

 

http://www.odemocratagb.com/?p=13577
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em favor desta empresa. De acordo com a mesma fonte o modelo a implementar é o da Parceria Público 

e Privado (PPP), com a criação de uma sociedade comercial na qual os operadores Orange e MTN, 

depois de três meses, passam a deter 51%, e o Estado Guineense 49% do capital. 

4.2 Aspetos relevantes contidos na lei 

A legislação em vigor na Guiné Bissau define os princípios, métodos e critérios que a ARN deve seguir 

para proceder a avaliação do estado da concorrência efetiva no mercado das telecomunicações, a 

delimitação dos mercados, a determinação de operadores com posição   

O Governo da Guiné-Bissau, na Lei de Base das Tecnologias de Informação e Comunicação, Lei Nº 

5/2010, de 27 de Maio de 2010, estabeleceu o regime jurídico aplicável à política relativa aos serviços 

e redes das tecnologias de informação e comunicação, e aos recursos e serviços conexos. O Artigo 73º 

e também o Decreto n.º 13/2010, no seu Artigo 18º definem o que se entende por posição significativa 

no mercado, sinónimo de posição dominante6:  

“presume-se que dispõem de uma posição significativa no mercado as empresas que detenham uma 

quota superior a 25% de um mercado de telecomunicações da área geográfica em que estão habilitadas 

a operar.” 

Diz ainda o mesmo Artigo no seu número 2 que “Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

considera-se que uma entidade individualmente considerada ou em conjunto com outras, goza de uma 

posição equivalente a uma posição dominante, quando esta lhe permita agir, em larga medida, 

independentemente dos concorrentes, dos clientes e dos utilizadores finais.  

Para avaliar o poder de mercado de determinada empresa, o número 3 do Artigo 18º, para além da quota 

de mercado, estabelece os seguintes critérios:  

• Capacidade de influenciar as condições do mercado;  

• Relação de grandeza entre o volume de vendas e a dimensão do mercado;  

• Controlo dos meios de acesso aos utilizadores finais;  

• Capacidade de acesso a recursos financeiros;  

• Experiência em matéria de oferta de produtos e serviços no mercado. 

 

Nos termos da Lei Nº 5/2010, de 27 de Maio de 2010 (Lei de Base), a ARN tem poderes para realizar 

iniciativas para alcançar esses objetivos (Artigo 70º): 

 

6 Também por vezes referido como Poder de Mercado Significativo (PMS). Os dois termos são sinónimos, a 

legislação em vigor usa preferencialmente o termo "posição significativa no mercado". Na prática descreve o poder 

que permite que um fornecedor de serviços possa tomar decisões e agir de forma independente dos seus 

concorrentes e clientes. Normalmente isso significa a capacidade de aumentar os preços ou reduzir o nível de 

produção sem se preocupar que os concorrentes obtenham uma vantagem material através de maiores receitas 

ou quota de mercado, ou que um número significativo de clientes decida comprar os serviços a outro fornecedor. 
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• as entidades licenciadas ou autorizadas devem dispor de um sistema de contabilidade analítica e 

apresentar contabilidade separada para a atividade de informação e comunicação sempre que, entre 

outras, detenham Poder de Mercado Significativo (PMS).  

Uma vez determinada a existência de entidades com PMS poderão ser impostas obrigações 

regulamentares (Artigo 74º): 

(i) transparência na publicação de informações, incluindo ofertas de referência de acesso ou 

interligação ou catálogos de interligação;  

(ii) não discriminação na oferta de acesso e interligação;  

(iii) separação de contas quanto às atividades específicas relacionadas com o acesso ou a 

interligação;  

(iv) responder aos pedidos razoáveis de acesso;  

(v) controlo de preços e de contabilização de custos, (vi) respeitar o princípio da orientação para os 

custos. 

Definida a noção de dominância (PMS) nos mercados relevantes de serviços de telecomunicações 

introduzido pela Lei de Base das TIC, o Decreto n.º 13/2010, Regime de Interligação, define as 

diretrizes que a ARN deve seguir para determinar PMS e definir as obrigações regulamentares, 

nomeadamente:  

• Proceder à coleta de toda a informação possível sobre um determinado mercado de forma a poder 

avaliar a dominância nesse mercado; 

• Consultar os intervenientes no mercado das telecomunicações sobre a relevância dos diversos 

mercados por ela identificados, a determinação de PMS e sobre quais as obrigações que devem ser 

impostas aos operadores com uma posição significativa no mercado relevante 

4.3 Metodologia de análise de mercados 

A análise de mercados envolve as seguintes tarefas: 

• Definir os mercados de serviços de telecomunicações a considerar na análise; 

• Decidir quais destes mercados são apropriados para o exercício de regulação ex-ante (“mercados 

relevantes”); 

• Determinar quais os prestadores de serviços que são dominantes nos mercados relevantes; 

• Por último, quais os remédios adequados aos operadores com posição dominante para evitar que 

implementem práticas consideradas anti-competitivas.  

Cada uma das quatros etapas é explicada em maior detalhe nas secções que se seguem.  

O trabalho necessário para atingir estes objetivos é substancial e, em muitos países, exigiu uma 

quantidade de tempo e esforço desproporcional ao de um país do tamanho e no nível de 

desenvolvimento do setor na Guiné Bissau. Portanto, afigura-se importante que as lições aprendidas 

com a experiência noutras jurisdições possam ser aproveitadas e que uma abordagem simplificada seja 

adotada sempre que possível.  Sugerimos que os seguintes aspetos metodológicos sejam considerados:  
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a) Pre-selecção de mercados candidatos com base na experiência internacional.  

O processo completo de definição de mercado exige a aplicação de um teste baseado na avaliação da 

substituibilidade de produtos e serviços, tanto do lado da oferta quanto do lado da procura. Esse é um 

processo complicado que requer dados de mercado detalhados, alguns dos quais é extremamente 

improvável que existam, e frequentemente pesquisas sobre o comportamento do consumidor. Portanto, 

por vezes é melhor (e outros países consideraram aceitável) começar com uma lista de mercados 

candidatos com base em análises feitas em outros lugares, principalmente o trabalho exaustivo realizado 

pela Comissão Europeia no estabelecimento de 18 mercados relevantes para análises detalhadas. Para 

identificar esses mercados adicionais, sugerimos consultar o conjunto original de 18 mercados da 

Comissão Europeia, que pode ser relevante para o estado do desenvolvimento do mercado de 

telecomunicações na Guiné Bissau. Propomos que esses mercados relevantes sejam tomados como 

ponto de partida para a Guiné Bissau: 

Nível retalhista7: 

1. Acesso à rede telefónica pública num local fixo para clientes residenciais.  

2. Acesso à rede telefónica pública num local fixo para clientes não residenciais.  

3. Serviços telefónicos locais e/ou nacionais publicamente disponíveis fornecidos num local 

fixo para clientes residenciais.  

4. Serviços telefónicos internacionais publicamente disponíveis num local fixo para clientes 

residenciais.  

5. Serviços telefónicos locais e/ou nacionais publicamente disponíveis fornecidos num local 

fixo para clientes não residenciais.  

6. Serviços telefónicos internacionais publicamente disponíveis num local fixo para clientes 

não-residenciais.  

7. O conjunto mínimo de linhas alugadas8  

Nível grossista:  

8. Originação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo9.  

 

7 Estes seis mercados são identificados para efeitos da análise a que se refere o artigo 17º da directiva serviço universal. 

Combinados, estes seis mercados correspondem à «oferta de ligação à rede telefónica pública e utilização dessa rede em locais 

fixos», referida no nº 1 do anexo I da directiva-quadro. Este mercado combinado é também referido no artigo 19º da directiva 

serviço universal (para eventual imposição da selecção chamada-a-chamada do operador ou da selecção do operador). 
8 Compreende os tipos especificados de linhas alugadas de débito igual ou inferior a 2Mb/s referidas no artigo 18º 

e no anexo VII da directiva serviço universal. Este mercado é referido no nº 1 do anexo I da Directiva-Quadro com 

referência ao artigo 16º da directiva serviço universal («oferta de linhas alugadas a utilizadores finais»). Deve ser 

realizada uma análise do mercado para efeitos do disposto no artigo 18º da directiva serviço universal que abrange 

os controlos regulamentares aplicáveis à oferta do conjunto mínimo de linhas alugadas. 
9 Para efeitos da presente recomendação, considera-se que a originação de chamadas inclui o encaminhamento 

de chamadas locais e os seus limites são definidos de modo que sejam coerentes com a delimitação dos mercados 
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9. Terminação de chamadas em redes telefónicas públicas individuais num local fixo10.  

10. Serviços de trânsito na rede telefónica pública fixa11.  

11. Fornecimento grossista de acesso desagregado (incluindo acesso partilhado) a lacetes e sub-

lacetes metálicos para oferta de serviços em banda larga e de voz12.  

12. Fornecimento grossista de acesso em banda larga13.  

13. Mercado grossista dos segmentos terminais de linhas alugadas.  

14. Mercado grossista dos segmentos de trânsito de linhas alugadas14.  

15. Acesso e originarão de chamadas nas redes telefónicas móveis públicas, mencionados 

(separadamente) no nº 2 do anexo I da diretiva-quadro com referência às Diretivas 97/33/CE e 

98/10/CE.  

16. Terminação de chamadas vocais em redes móveis individuais15.  

17. Mercado grossista nacional da itinerância internacional em redes públicas móveis16.  

 

do trânsito de chamadas e da terminação de chamadas na rede telefónica pública num local fixo. Este mercado 

corresponde ao referido no n.o 2 do anexo I da directiva-quadro com referência à Directiva 97/33/CE («originação 

de chamadas na rede telefónica pública fixa»). 
10 Para efeitos da presente recomendação, considera-se que a terminação de chamadas inclui o encaminhamento 

de chamadas locais e os seus limites são definidos de modo que sejam coerentes com a delimitação dos mercados 

da originação de chamadas e do trânsito de chamadas na rede telefónica pública num local fixo. Este mercado 

corresponde ao referido no n.o 2 do anexo I da directiva-quadro com referência à Directiva 97/33/CE («terminação 

de chamadas na rede telefónica pública fixa»). 
11 Para efeitos da presente recomendação, considera-se que os limites dos serviços de trânsito são definidos de 

modo que sejam coerentes com a delimitação dos mercados da originação de chamadas e da terminação de 

chamadas na rede telefónica pública num local fixo. Este mercado corresponde ao referido no n.o 2 do anexo I da 

directiva-quadro com referência à Directiva 97/33/CE («serviços de trânsito na rede telefónica pública fixa»). 
12 Este mercado corresponde ao referido no n.o 2 do anexo I da directiva-quadro com referência às Directivas 

97/33/ /CE e 98/10/CE («acesso à rede telefónica pública fixa, incluindo o acesso desagregado ao lacete local») e 

ao referido no n.o 3 do anexo I da directiva-quadro com referência ao Regulamento (CE) n.o 2887/2000. 

13 Este mercado abrange o acesso em fluxo contínuo de dados, que permite a transmissão bidireccional de dados 

em banda larga e o fornecimento de outro tipo de acesso através de outras infra-estruturas, se e quando 

oferecerem recursos equivalentes ao acesso em fluxo contínuo de dados. O mercado engloba «o acesso à rede e 

o acesso especial à rede» referido no n.o 2 do anexo I da directiva-quadro, mas não o mercado referido no ponto 

11 nem o referido no ponto 18 infra. 

 
14 Em conjunto, os mercados grossistas 13 e 14 correspondem aos referidos no n.o 2 do anexo I da directiva-

quadro com referência às Directivas 97/33/CE e 98/10/CE («interligação de linhas alugadas») e aos referidos no 

n.o 2 do anexo I da directiva-quadro com referência à Directiva 92/44/CEE («oferta grossista de capacidade de 

linhas alugadas a outros fornecedores de redes ou serviços de comunicações electrónicas»). 
15 Este mercado corresponde ao referido no n.o 2 do anexo I da directiva-quadro com referência à Directiva 

97/33/CE («terminação de chamadas nas redes telefónicas públicas móveis»). 
16 Este mercado corresponde ao referido no n.o 4 do anexo I da directiva-quadro. 
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18. Serviços de radiodifusão para a entrega de conteúdos difundidos a utilizadores finais. 

Como indicamos durante a sessão pública de lançamento do projeto, esta lista é apenas um 

ponto de partida. A ênfase da regulamentação moderna das telecomunicações para facilitar a 

concorrência é concentrar-se no nível do mercado grossista e garantir que, por meio de 

concorrência efetiva ou regulamentação apropriada nesse nível, juntamente com a liberalização 

apropriada no nível do mercado de retalho, surja uma estrutura sustentável e competitiva.  

b) Adaptação da lista de mercados candidatos às condições locais.  

A Guiné Bissau está numa posição muito diferente da União Europeia (“UE”), particularmente em 

termos demográficos, económicos e no desenvolvimento da concorrência entre redes. Isso significa que 

potencialmente alguns dos mercados da UE podem não ser relevantes (por exemplo, não existem linhas 

fixas e linhas alugadas logo esses mercados podem de imediato ser considerados irrelevantes). Por outro 

lado, outros mercados adicionais têm que ser definidos tendo em conta os serviços prestados atualmente 

na Guiné Bissau. Os serviços retalhistas prestados pelas redes móveis na Guiné Bissau são um exemplo 

disso. Outros mercados adicionais poderão ser por exemplo o roaming nacional, o acesso à 

conectividade internacional e o acesso a infraestrutura passive nomeadamente na rede de acesso móvel. 

No entanto, a inclusão desses mercados adicionais deve ser justificada, utilizando o teste apropriado 

para demonstrar a necessidade de tal intervenção regulatória no mercado competitivo. Conforme 

indicado acima, isso ocorrerá após o exame inicial dos mercados candidatos listados. Obviamente, a 

identificação de mercados relevantes será provisória e sujeita a alterações com base no feedback das 

partes interessadas na fase de consulta pública. 

c) Mercados relevantes  

O processo de identificação de mercados relevantes, de acordo com as melhores práticas 

internacionais17, envolve duas etapas. Em primeiro lugar, o âmbito do mercado tem de ser estabelecido 

com base numa análise da substituibilidade da procura e da oferta - ou seja, por meio de um teste como 

o teste do monopolista hipotético (TMH)18. Em segundo lugar, a suscetibilidade do mercado a regulação 

 

17 Uma das melhores práticas para a análise de mercado regulatório foi estabelecida pela União Europeia como 

parte de seu pacote de reformas regulamentares introduzidas em 2002. A regulamentação da UE descreve um 

processo em duas etapas.  

 
18 O Teste do Monopolista Hipotético começa por identificar um produto focal, ou seja, o produto mais 

estreitamente definido que existe no mercado em análise. Outros produtos candidatos serão incluídos no mesmo 

mercado dependendo em que medida se aplica qualquer uma das seguintes formas de substituição entre o produto 

focal e o produto candidato: i) Substituibilidade do lado da oferta; ii) Substituibilidade do lado da procura grossista; 

iii) Substituibilidade do lado da procura a retalho. O TMH considera um monopolista hipotético e pergunta se um 

pequeno, mas significativo (entendido como um aumento de 5-10%) não-transitório (pelo menos a duração de 1 

ano) aumento no preço do produto focal é rentável. Isto irá depender do número de clientes que transferem a sua 

procura para um serviço substituto e / ou em que medida fornecedores alternativos são atraídos para este mercado. 

Se o pequeno aumento não transitório, mas significativo, do preço ("SSNIP") é rentável, então estamos perante a 

evidência da ausência de substitutos adequados, e, por conseguinte, dos limites de um mercado individualizado. 

Se o aumento não é rentável, a definição do serviço precisa de ser expandida para incluir o serviço(s) substituto(s). 
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ex-ante tem de ser confirmada usando o Teste dos Três Critérios (T3C). Não sendo a legislação em 

vigor na Guiné Bissau específica nesta matéria a metodologia que se propõe adotar para determinar se 

um dado mercado é relevante pode seguir as melhores práticas internacionais ou seja, usando o T3C ou 

uma variante deste.  

O Teste dos Três Critérios refere-se aos três critérios que, na legislação da UE, devem ser observados 

para que um mercado seja suscetível de regulamentação ex-ante. Os critérios são: 

• Se existem fortes e permanentes barreiras à entrada no mercado de telecomunicações em análise; 

• Em que medida o mercado de telecomunicações em consideração tenderia naturalmente, a curto 

ou médio prazo, para um nível de concorrência suficiente para proteger os interesses dos clientes, 

mesmo sem intervenção regulatória; e 

• Em que medida uma intervenção ex-post, na ausência de remédios ex-ante no mesmo mercado de 

telecomunicações, seria suficiente para abordar os problemas decorrentes de posição dominante 

nesse mercado. 

Estes critérios têm de ser aplicados em conjunto. Se as barreiras à entrada não são duradouras, e se há 

indícios recentes de aumento da concorrência, se existe a probabilidade da concorrência aumentar a 

curto e médio prazo, e se há alguma razão para acreditar que a intervenção ex-post pelo regulador pode 

ser eficaz, há uma boa razão para o regulador se abster de intervir e determinar remédios ex-ante para 

operadores com PMS. Em alternativa, o regulador pode optar por acompanhar a evolução do mercado 

para ver se este se desenvolve no sentido de uma maior competitividade. A Comissão Europeia sintetiza 

e explica os critérios da seguinte forma19: 

 “O primeiro critério é se o mercado está sujeito a barreiras fortes e não transitórias à entrada. 

A existência de barreiras fortes e não transitórios à entrada, embora uma condição necessária, 

não é por si só uma condição suficiente para justificar a inclusão de um determinado mercado. 

Dada a natureza dinâmica dos mercados de comunicações eletrónicas, a possibilidade de que 

o mercado se torne competitivo, apesar de existirem barreiras fortes e não transitórios à 

entrada, também deve ser tomada em consideração. 

O segundo critério, portanto, é de que o mercado possua características tais que não tenderá 

ao longo do tempo para uma concorrência efetiva. Este critério é dinâmico e leva em conta 

uma série de aspetos estruturais e comportamentais que indicam, quando ponderados, e 

durante o período de tempo considerado, se o mercado tem ou não características que podem 

justificar a imposição de obrigações regulamentares, tal como estabelecido nas Diretivas 

específicas do novo regime regulamentar [EU]. 

O terceiro critério considera a insuficiência do direito da concorrência por si só para lidar 

com a falha de mercado (sem regulação ex-ante), tendo em conta as características específicas 

do sector das comunicações eletrónicas.” 

Para ajudar os reguladores nos Estados-Membros da União Europeia, a Comissão Europeia (CE) usou 

o TMH para definir uma série de mercados de serviços de telecomunicações e de produtos e usou o 

 

19 EC (2007) 5406, página 8. 
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3TC para avaliar se esses mercados eram suscetíveis de regulação ex-ante. O resultado foi uma lista de 

mercados relevantes que as autoridades reguladoras nacionais puderam utilizar como base para as suas 

análises de mercado. Por outro lado, foi permitido aos reguladores excluir alguns mercados e adicionar 

outros, mas, sempre sujeito a uma justificação com base nos testes TMH e 3TC. Na prática, a maioria 

dos reguladores preferiu analisar os mercados relevantes, conforme indicado pela CE. 

A partir de uma lista inicial de 18 mercados, a lista de mercados relevantes foi racionalizada em 2007, 

altura a partir da qual apenas se passou a exigir a análise em sete mercados, como ilustrado na Figura 

4.1.  

Figura 4.1: Mercados relevantes na EU a partir de 2007 

 

 

• Aplicação de uma abordagem padrão para avaliar o poder de mercado significativo (PMS) 

com base em vários critérios que incluem, mas não se limitam, à quota de mercado. Propomos 

uma abordagem em duas etapas que considera: 

a) Quota de mercado.  O limite típico acima do qual existe presunção de PMS é de cerca de 

40% do mercado e pode ou não ser estabelecido na legislação de um país. Da mesma forma, 

o limite pode ser tomado como determinante (ou seja, acima dele, um fornecedor tem PMS, 

abaixo dele um fornecedor não detém PMS) ou pode criar uma suposição refutável (a ser 

testada em relação a outros fatores relevantes). Por exemplo, na África do Sul, a existência 

de 45% de participação de mercado é suficiente para determinar uma posição dominante 

sem recorrer a outros fatores, que devem ser examinados apenas se a participação de 
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mercado for inferior a 45% e superior a 35%. Se uma empresa possui 35% de um mercado, 

será considerada dominante se, de fato, tiver poder de mercado. No caso específico da 

Guiné Bissau o Artigo 73º da Lei Base e também o Decreto n.º 13/2010, no seu Artigo 18º 

definem o que se entende por posição significativa no mercado, sinónimo de posição 

dominante:  

“presume-se que dispõem de uma posição significativa no mercado as empresas que 

detenham uma quota superior a 25% de um mercado de telecomunicações da área 

geográfica em que estão habilitadas a operar.” 

Diz ainda o mesmo Artigo no seu número 2 que “Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, considera-se que uma entidade individualmente considerada ou em conjunto com 

outras, goza de uma posição equivalente a uma posição dominante, quando esta lhe permita 

agir, em larga medida, independentemente dos concorrentes, dos clientes e dos utilizadores 

finais.  

b) Outros fatores relevantes que têm potencial para criar poder de mercado. Para avaliar 

o poder de mercado de determinada empresa, o número 3 do Artigo 18º, para além da quota 

de mercado, estabelece os seguintes critérios:  

a) Capacidade de influenciar as condições do mercado; 

b) Relação de grandeza entre o volume de vendas e a dimensão do mercado; 

c) Controlo dos meios de acesso aos utilizadores finais; 

d) Capacidade de acesso a recursos financeiros; 

e) Experiência em matéria de oferta de produtos e serviços no mercado. 

Poderão existir outros critérios adicionais na avaliação do poder de mercado. Outros 

fatores normalmente considerados (com base nas melhores práticas da UE) incluem:  

a. Controle de instalações essenciais 

b. Tendências de preços e comportamento de preços 

c. Dimensão global da empresa 

d. Vantagens ou superioridade tecnológica 

e. Ausência ou baixo poder de compensação do comprador 

f. Acesso fácil ou privilegiado aos mercados de capitais / recursos financeiros 

g. Diversificação de produtos / serviços (por exemplo, agregação) 

h. Economias de escala 

i. Economias de gama 

j. Integração vertical 

k. Uma rede de distribuição e vendas altamente desenvolvida 



Modelo de custeio de serviços de telecomunicação a grosso e retalho 

Relatório inicial para a ARN, Guiné Bissau 

  

 

© Incyte Consulting 2020  22 

 

 

l. Barreiras à expansão 

m. Ausência de concorrência potencial. 

Nem sempre esses fatores têm igual destaque e, em algumas circunstâncias, podem ser 

ambíguos nas suas consequências para o poder de mercado. É importante observar que os 

fatores precisam ser considerados em conjunto, para determinar se, em todas as 

circunstâncias, o operador relevante possui força econômica suficiente (PMS) no mercado 

para não se preocupar com as respostas de seus concorrentes e clientes. (e, finalmente, 

consumidores) às ações de preço e produção que ela possa executar. 

• Um procedimento simples para estabelecer remédios para operadores com PMS. A escolha 

dos remédios também dependerá dos requisitos estatutários definidas na Lei, mas os remédios 

escolhidos precisam ser adequados, relevantes e proporcionados. Isso significa que eles devem ser 

projetados para solucionar falhas ou abusos específicos resultantes do PMS. A análise que leva à 

determinação do PMS terá identificado os fatores que são a fonte do domínio do mercado e, a partir 

deles, identificaremos os possíveis abusos de domínio que provavelmente surgirão e os remédios 

necessários para impedir que esses abusos aconteçam. 

Figura 4.3:  Exemplos de remédios baseados nas causas de PMS.   

Fonte de dominância Potencial abuso Remédio proposto 

Controlo de infraestruturas 

essenciais 

Recusa em fornecer acesso Acesso mandatário. 

Co-localização. 

Tendências e comportamento 

dos preços 

Preços excessivos ou predatórios Limite (máximo ou mínimo) 

de preços (baseados nos 

custos) 

Vantagens ou superioridade 

tecnológica 

Recusa em fornecer Acesso mandatário. 

Co-localização. 

Baixo poder de negociação  Preços excessivos Limite (máximo ou mínimo) 

de preços (baseados nos 

custos) 

Acesso privilegiado aos 

mercados de capitais / 

recursos financeiros 

Preços excessivos Limite (máximo ou mínimo) 

de preços (baseados nos 

custos) 

Diversificação de produtos 

ou serviços (e.g. pacotes) 

Agrupamento de outros serviços 

(e.g. backhaul); discriminação de 

preços 

Não discriminação. 

Separação de atividades. 

Integração vertical  Compressão de margens  Não discriminação. 

Separação de atividades. 

Ausência de concorrência Preços excessivos Limite (máximo ou mínimo) 

de preços (baseados nos 

custos) 
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A Incyte acredita firmemente que estes tipos de medidas têm que ser tomadas como forma de dar 

consistência entre os mercados, as operadoras licenciadas e todas as decisões regulatórias que lhes são 

aplicáveis. 

4.4 Sessão pública e entrevistas a partes interessadas 

Na quinta-feira, dia 30 de Janeiro de 2020, realizou-se uma sessão pública de apresentação do projeto 

no qual o âmbito e plano de atividades para os serviços de consultoria foi apresentado ao setor pelo 

consultor, e onde nomeadamente se solicitou a cooperação dos operadores no fornecimento de dados 

para benefício conjunto na obtenção dos melhores resultados. Este evento de apresentação do projeto 

às Partes Interessadas contou com a presença de diversas entidades, sendo nomeadamente de referir a 

presença do Exmo Senhor Engº Rui de Barros, os membros do Conselho de Administração da ARN 

que na pessoa do seu Presidente apresentou o plano de atividades da ARN, nomeadamente os projetos 

estruturantes para 2020, outros intervenientes no sector como por exemplo os representantes da MTN 

e Orange, operadores de rede móvel em atividade na Guiné Bissau, as Universidades, representantes de 

diferentes Ministérios e a imprensa e televisão local A ARN possui um conjunto de informação sobre 

a dimensão e evolução dos diferentes mercados no setor das telecomunicações da Guiné Bissau, dados 

estes fornecidos de forma periódica pelos operadores. No entanto, se julgado necessário, serão enviadas 

às partes interessadas na semana de 3 de Fevereiro através da ARN, pedidos adicionais de informação 

julgada pertinente para realizar as tarefas de identificação de mercados, identificação de quais desses 

mercados são relevantes para regulação ex antes, análise de dominância ou poder de mercado 

significativo em cada um dos mercados relevantes e recomendação de remédios. 

Adicionalmente, após a sessão pública, realizaram-se reuniões individuais com os operadores de 

mercado: Orange e MTN. As informações e lições extraídas dessas entrevistas serão incorporadas no 

relatório de análise de mercado.  
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ANEXO A: APRESENTAÇÃO PÚBLICA 
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ANEXO B: SESSÃO DE FORMAÇÃO  

 

 

 

 

 


