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Legal Suma Portugal <legal.pt@sumamovil.com>
spd-precos-orac-orap@anacom.pt <spd-precos-orac-orap@anacom.pt>; 
gab.ca@anacom.pt <gab.ca@anacom.pt>

RE: Sentido provável de decisão sobre revisão de preços da ORAC e da 
ORAP
22.02.2022 10:22:06 (+01:00)

Exmos. Senhores,

Confirmamos a receção deste email e da proposta sugerida pela ANACOM.

A esse respeito, informamos que a SUMAMAMOVIL Portugal S.A não planeja intervir nas implantações de 
infraestrutura física nesta fase, portanto, é provável que não sejam fornecidas considerações de nossa 
parte.

Com os melhores cumprimentos
Departamento Legal 
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Es una compañía de Grupo Ingenium Tecnología

De: gab.ca@anacom.pt <gab.ca@anacom.pt> 
Enviado el: miércoles, 16 de febrero de 2022 17:32
Para: 1651@macedovitorino.com; Legal Suma Portugal <legal.pt@sumamovil.com>
Asunto: Sentido provável de decisão sobre revisão de preços da ORAC e da ORAP

ATENCIÓN: Este email proviene de una cuenta de correo que no es propiedad del Grupo Ingenium. Por favor, no 
pinche en los enlaces, ni abra los archivos adjuntos, a menos que conozca el remitente y esté seguro de que su 
contenido es seguro. En caso de duda, contacte con el departamento de sistemas: sistemas@jscingenium.com

Aos Legais representantes da SUMAMOVIL Portugal, S.A.,

Para os devidos efeitos, notifico V. Eas. da deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 
15.02.2022, que aprovou o sentido provável de decisão sobre revisão de preços da oferta de referência de 
acesso a condutas (ORAC) e da oferta de referência de acesso a postes (ORAP), em anexo, o qual fixa em 20 
dias úteis o prazo, para os interessados, querendo, se pronunciarem por escrito, nos termos e para os 
efeitos do artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo.

Refira-se ainda que este sentido provável de decisão é simultaneamente submetido ao procedimento geral 
de consulta ao abrigo do artigo 8.º da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE)[1].

Agradece-se que o envio dos comentários seja efetuado preferencialmente para o endereço de correio 
eletrónico spd-precos-orac-orap@anacom.pt. Caso os referidos comentários incluam dados que revistam 
natureza confidencial, deve ser remetida, eletronicamente, uma versão expurgada dos mesmos, 
obedecendo aos requisitos previstos no n.º 3 do artigo 108.º da LCE e na deliberação desta Autoridade de 
17 de novembro de 2011[2].

A versão pública deste sentido provável de decisão fica disponível no sítio desta Autoridade na Internet, em 
www.anacom.pt.

Mais se informa que o processo administrativo está disponível e pode ser consultado no serviço de 
atendimento ao público da sede da ANACOM, entre as 09:00 e as 16:00, mediante marcação prévia.



Solicita-se a confirmação da boa receção do presente e-mail.

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Ferreira
Diretor do Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração

___________________________
[1] Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, com as alterações
decorrentes da Lei n.º 10/2013, de 28 de janeiro, da Lei n.º 42/2013, de 3 de julho, do Decreto-Lei n.º 35/2014, de 7
de março, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, da Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro e da Lei 15/2016, de 17 de
junho
2 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1105229

Pense no ambiente. Imprima o conteúdo desta mensagem apenas se for absolutamente necessário.

Este email e ficheiros em anexo são confidenciais e destinados somente ao conhecimento e utilização da(s) pessoa(s) 
ou entidade(s) a quem foram endereçados. Se recebeu este email ou anexos por erro, ou a eles teve acesso não 
sendo o destinatário, por favor elimine-os contactando o remetente.

Please consider the environment before printing this mail note.

This email and files transmitted with it are confidential and intended for the sole use of the individual or organization 
to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete 
it without using, copying, storing, forwarding or disclosing its contents to any other party.

Autoridade Nacional de Comunicações https://www.anacom.pt/
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