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O Grupo de Reguladores Europeus 

acaba de aprovar para consulta 

pública dois projectos de Posições 

Comuns sobre o mercado grossista 

de linhas alugadas e VoIP. 
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Mercado grossista de linhas alugadas e VoIP em consulta pública 

1. Mercado grossista de linhas alugadas 

O Grupo de Reguladores Europeus para as Redes e Serviços de 

Comunicações Electrónicas (GRE) acaba de aprovar, para consulta 

pública, dois projectos de Posições Comuns (PC) sobre o mercado 

grossista de linhas alugadas e voz por protocolo internet (VoIP).  

O primeiro documento descreve uma das várias PC que o GRE pretende 

desenvolver para mercados específicos. De acordo com este documento, 

uma “linha alugada de mercado grossista” consiste no fornecimento de 

capacidade de transmissão transparente entre dois pontos de conexão, em 

que, pelo menos um deles, deve ligar-se à rede de fornecedores com 

poder de mercado significativo.   

A necessidade de harmonização dos mercados grossistas de linhas 

alugadas decorreu do aumento de agentes nestes mercados.  

A PC, quando concluída, deverá ser tomada em conta especialmente pelas 

entidades reguladoras nacionais, cujo poder de mercado se encontra nos 

mercados grossistas de linhas alugadas relevantes (conexão e terminação 

de segmentos de linhas alugadas) ou em mercado separado, identificado 

como o mercado “blackhaul”. 

Os comentários ao projecto em análise devem ser feitos até ao dia 23 de 

Novembro de 2007. 

2. VoIP  

Tendo o GRE considerado a VoIP como outra das áreas prioritárias a 

harmonizar, lançou também uma consulta pública sobre este projecto de 

PC.  

A VoIP consiste na entrega de voz e outros serviços sobre redes baseados 

total ou parcialmente em IP. Relativamente à parte do IP da rede que 

estiver em causa, o percurso de pacotes VoIP de quem telefona para quem 

atende pode atravessar segmentos de internet públicos, gestão e 

exploração de redes IP, ou ambos, do que está dependente a  qualidade 

de serviço. 

O aumento da difusão de serviços VoIP é paralelo à deslocação de redes 

de comunicações electrónicas para redes de IP e à migração para redes de 

nova geração. 

A VoIP é uma área importante, na qual a necessidade de se chegar a uma 

estrutura harmonizada é, em geral, defendida pela indústria quanto à 

habilidade dos agentes do mercado para desenvolver estratégias 

comerciais pan-europeias e pelos consumidores, que beneficiam com a 

simplificação do uso.  

Espera-se que o projecto de CP assegure condições harmonizadas na 

regulação da VoIP pela Europa, em especial quanto à numeração, à 

portabilidade do número e ao acesso a serviços de emergência. 

Os comentários a este documento devem ser efectuados até ao dia 6 de 

Novembro.     
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