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1. Sumário Executivo 

1. Ao fim de mais de 15 anos de vigência da Oferta de Referência de Acesso a 
Condutas (ORAC) e de 11 anos da Oferta de Referência de Acesso a Postes 
(ORAP) e num contexto em que, em períodos de tempo inferiores, as ofertas 
equivalentes de países congéneres tiveram reduções acumuladas acima dos 
50%, a ANACOM propõe uma redução de 35% nos preços da ORAC e de 
20% na ORAP. 

2. Atendendo a que se tratam de ofertas onde os custos de mão de obra 
representam 70% e 50% dos custos de investimento, respetivamente na 
ORAC e na ORAP, e atendendo ao custo muito inferior deste input em 
Portugal face aos países do comparativo, a NOS não pode deixar de 
considerar a proposta apresentada como manifestamente insuficiente. 

3. E não pode também deixar de manifestar a sua veemente discordância sobre 
a forma como o regulador encara a confidencialidade da informação de 
custeio relativa a estas ofertas. Para que o exercício de discussão pública das 
medidas propostas possa ser convenientemente exercido pelas Beneficiárias 
é essencial que seja disponibilizado um conjunto mínimo de informação, algo 
que objetivamente não ocorreu, impedindo o exercício em pleno do direito 
de participação da NOS na consulta pública em apreço. 

4. A NOS contesta a leitura que a ANACOM aparenta fazer sobre a 
responsabilidade que recai sobre si, relativamente à proteção da informação 
da MEO nesta matéria. O exercício deste dever tem de estar limitado à 
informação que constitua um real segredo de negócio, isto é, aquela que se 
for divulgada atribui alguma espécie de vantagem a quem ela aceda. Ora, o 
que tem vindo a suceder é que a ANACOM considera suficiente o simples 
facto de a informação não ser do conhecimento público para a não divulgar, 
algo que é manifestamente contrário ao equilíbrio dos interesses que a lei 
pretende defender e que, em nosso entender, coloca em causa a própria 
legalidade da decisão tomada. 

5. No que se refere à proposta de decisão em concreto, cumpre lembrar que 
sobre a MEO, e no que a estas ofertas diz respeito, impende uma obrigação 
de orientação dos preços para os custos. Tal remete para que o critério base 
para a definição desses preços sejam os custos apurados de acordo com a 
metodologia de custeio aprovada. 

6. No entanto, e como a Lei das Comunicações Eletrónicas expressamente 
prevê na alínea b), do número 2 do artigo 74º, os comparativos de preços 
não deixam de relevar para fins da obrigação imposta “…podendo também 
ter em conta nesta matéria os preços disponíveis nos mercados 
concorrenciais comparáveis…” 
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7. E, impõe o bom senso e a boa prática regulatória, que a utilização destes 
comparativos de preços seja tanto mais relevante quanto mais frágeis 
forem as bases do sistema de custeio que suporta o exercício de fixação de 
preços. 

8. Ora, no caso em apreço, são múltiplos os sinais de que os resultados 
apurados no contexto do Sistema de Contabilidade Analítica (SCA) da MEO, 
para os produtos da ORAC e ORAP, encerram distorções com impacto 
material nos resultados. 

9. Desde logo, pelo facto de a ANACOM referir, embora sem concretizar, que 
apenas nos últimos anos é que as ofertas têm vindo a registar margens 
positivas (leia-se, cremos nós, acima das margens regulatoriamente 
permitidas). A NOS não consegue compreender como é possível que os 
produtos em causa apresentem este resultado atentas as características dos 
mesmos, a evolução da procura real face às expetativas iniciais, a descida 
das taxas de retorno de capital e os pressupostos que presidiram ao 
desenvolvimento do sistema de custeio.  

10. Acresce o facto de a própria ANACOM apurar para o ano de 2019 margens 
que permitem reduções das mensalidades da ocupação de condutas em 
35% e de 20% nos postes. Ora, estas margens, certamente, não surgiram 
de um ano para o outro, especialmente quando a própria ANACOM, no início 
do documento de consulta, refere a estabilidade histórica que marca as 
receitas e custos das duas ofertas. Ou seja, necessariamente, em anos 
anteriores já teriam de existir margens relevantes e não, como a ANACOM 
parece dar a entender, margens que não justificassem uma intervenção. 

11. E este ponto leva-nos a um terceiro aspeto que suscita forte preocupação à 
NOS sobre o modo como o SCA considera aspetos essenciais da vida destas 
ofertas, em concreto o auto fornecimento (self supply) da MEO.  

12. Além da obrigação de orientação para os custos, foi imposta à MEO a 
obrigação de separação de contas a qual, conforme decorre do n.º 1 do artigo 
71 da LCE “…consiste, nomeadamente, na exigência de os operadores, em 
especial os verticalmente integrados, apresentarem os seus preços por 
grosso e os seus preços de transferência interna de forma transparente com 
o objectivo, entre outros, de garantir o cumprimento da obrigação de não 
discriminação, quando aplicável, ou se necessário para impedir subvenções 
cruzadas.” 

13. Ora, o regulador identifica que no ano de 2020 se verificou uma alteração 
significativa da economia das ofertas, com impacto quer nas receitas quer 
nos custos. Na medida em que esta disrupção coincide com o primeiro ano 
de operação da Fastfiber, enquanto empresa detida apenas em 50% pela 
MEO, a qual no seu relatório e contas de 2020 identificou custos com 
infraestruturas de condutas e postes na ordem dos 52 milhões de euros, a 
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NOS não pode deixar de questionar em que medida é que as obrigações de 
separação de contas e da não discriminação têm vindo a ser cumpridas e 
como é que o auto fornecimento está parametrizado no SCA da MEO.  

14. Isto porque, se o princípio estivesse a ser devidamente cumprido, não seria 
de esperar que a venda de 50% do capital da Fastfiber a uma entidade 
terceira tivesse qualquer impacto na “economia das ofertas”. 

15. O que suscita o tema do tratamento da rede de cobre no contexto da ORAC 
e da ORAP, bem como o das ocupações históricas CATV da NOS que, por 
motivos de o cadastro de rede não o permitir, nunca migraram para as 
condições de preços da ORAC e da ORAP, apesar de operacionalmente as 
regras de acesso a essa infraestrutura serem as das ofertas reguladas. 

16. Ocupações essas que não são de somenos importância, na medida em que 
representaram em 2021 cerca de [informação confidencial – informação de 
custos da NOS] de euros da fatura de condutas e cerca de [informação 
confidencial – informação de custos da NOS] euros da fatura de postes da 
MEO à NOS. 

17. É fundamental que a ANACOM proceda à revisão imediata e cuidada da 
forma como as receitas (e custos) destas ocupações – fibra da Fastfiber, 
cobre da MEO e HFC da NOS e de qualquer outra entidade que esteja na 
mesma situação – são tratadas no contexto da economia dos produtos da 
ORAC e da ORAP, de forma a garantir a eliminação de qualquer  tipo de 
subsidiação cruzada que esteja a penalizar os resultados do SCA para estas 
duas ofertas. 

18. Cumpre ainda referir dois aspetos que se referem à incorreta leitura dos 
poderes da ANACOM, com grave impacto nos interesses das Beneficiárias 
e, em concreto, da NOS. 

19. O primeiro refere-se ao facto de o regulador dar a entender (infelizmente, 
atenta a falta de informação, a NOS apenas pode intuir ou deduzir, e 
raramente concluir) que, não obstante as reduções que impõe, persistirem 
margens acima das que, do ponto de vista regulatório, deveriam existir. A 
NOS considera que não está à disposição do regulador ignorar as margens 
excessivas identificadas, não se compreendendo a razão pela qual as 
reduções aprovadas não são de molde a eliminá-las integralmente. 

20. O segundo, é referente à aplicação retroativa dos preços. Tomando os 
resultados do SCA, para fins desta explanação, como bons, a ANACOM 
apurou uma margem em 2019 que justifica reduções de mensalidades de 
35% na ORAC e 20% na ORAP. Ora, se estas margens ocorreram em 2019, 
porque razão a alteração de preços não é aplicada a partir de janeiro desse 
ano? Em particular quando a ANACOM expressamente reconhece que o nº 3 
do artigo 68º da LCE existe precisamente para que não exista um benefício 



Sentido Provável de Decisão sobre revisão de preços da ORAC e ORAP 

 

6 

   

Versão Não Confidencial    6  

   

da entidade com PMS por atrasos na avaliação regulamentar da adequação 
dos preços face aos custos… 

21. Por tudo o acima exposto, a NOS considera que existem fortes indícios de, 
por um lado, as reduções propostas não assegurarem a eliminação da 
totalidade das margens excessivas apuradas pelo SCA da MEO e, por outro, 
que o SCA não estará a considerar corretamente as receitas (e custos) 
associados às ofertas CATV, assim como os associados ao auto 
fornecimento da MEO, o que estará a conduzir à subestimação das margens 
reais. 

22. Neste contexto, de fortes indícios de uma incompleta incorporação dos 
vários tipos de utilização da rede de condutas e postes da MEO no SCA, com 
sérios impactos nas margens apuradas pela ANACOM, a NOS considera que 
se impõe: 
a) Aplicar as reduções que resultam do benchmark internacional, o que se 

concretiza, no imediato, numa redução nunca inferior a 50% dos preços 
de ambas as ofertas, e 

b) Concomitantemente, impor a sua aplicação desde janeiro de 2019, na 
medida em que este é o ano a partir do qual a informação apurada com 
o atual SCA permite, com a informação disponibilizada pela ANACOM, 
concluir pela existência de margens excessivas. 

23. Ao mesmo tempo, a ANACOM deverá assegurar a correção do SCA ainda no 
presente ano, com apuramento anual, das margens efetivamente auferidas 
pela MEO, com particular destaque para o período desde a última análise de 
mercados e imposição de obrigações (2017). Dessa forma, identificando-se 
margens acima das reguladas, os preços para esses anos também deverão 
ser alvo de correção.  

 

2. Introdução 

Desde há largos anos que a NOS tem vindo a requerer junto do regulador a revisão 
dos preços das ofertas de condutas e postes da Altice Portugal (doravante “MEO”). 
Esta necessidade impunha-se atendendo ao elevado esforço de investimento que a 
NOS tem vindo a empreender e que muito tem contribuído para os níveis de 
cobertura dos lares Portugueses com redes de nova geração de fibra ótica.  

Em 5 anos, Portugal aumentou a cobertura de alojamentos familiares clássicos em 
cerca de 32 p.p., passando de 56,9% para perto de 89% no terceiro trimestre de 
2021. Este reforço da cobertura foi suportado exclusivamente em investimento 
privado, entre ele o da NOS, no pressuposto da existência de um enquadramento 
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regulamentar que garantia o acesso às infraestruturas aptas do operador com poder 
de mercado significativo em preços orientados para os custos. 

Perante o total imobilismo que os preços de acesso a estas infraestruturas em 
Portugal apresentavam desde o lançamento das respetivas ofertas reguladas, a 
NOS, em 2017, desencadeou um processo de análise das condições das mesmas em 
comparação com a realidade europeia então existente nessa matéria.  

As conclusões evidenciaram duas realidades: 

A) Que os comparativos de preços que comumente eram utilizados para 
argumentar pela adequação dos preços nacionais encerravam fragilidades 
óbvias e insanáveis. De tal modo que a NOS contactou a entidade 
responsável (Cullen International), explicando as extremas fragilidades do 
comparativo que era publicado, o que levou a que, desde essa data, a Cullen 
International tenha abandonado a sua publicação.  

B) Que os preços em Portugal não são, ao contrário do que o referido 
benchmark concluía, dos preços mais baixos da Europa, mas, antes, dos mais 
altos. Na realidade, se se tomar em consideração as diferenças nos custos de 
mão de obra entre os diferentes países, essa diferença torna-se ainda maior. 

Neste contexto, a NOS, começando em 2017, iniciou um conjunto de contactos com 
o regulador, chamando a atenção para as evidências de que dispunha e que 
contrariavam a tese então dominante de que as ofertas de condutas e postes da 
MEO eram uma referência, em termos de preços, para as suas congéneres 
europeias.  

Em suma, desde há 5 anos que a NOS tem vindo a levar à apreciação do regulador 
dados concretos e objetivos que justificavam uma análise profunda sobre os preços 
praticados pela MEO nestas infraestruturas sem que, no entanto, até recentemente, 
tal tivesse provimento. 

Assim, não podia deixar de ser com expetativa que a NOS recebeu o presente 
Sentido Provável de Decisão. 

No entanto, não obstante a redução apresentada atingir, no caso das condutas, os 
35%, a realidade é que, decorridos que estão 15 anos desde o lançamento desta 
oferta, este valor surge como manifestamente insuficiente. E esta insuficiência sai 
reforçada quando se atende ao pouco que se consegue interpretar da análise do 
regulador que não é considerada confidencial. 
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Desde logo, não podemos deixar de evidenciar a forma, quase evasiva, que ao longo 
do documento a ANACOM utiliza quando se fala nas margens da ORAC e da ORAP. 
Efetivamente, ao contrário do que é exigível à ANACOM num processo desta 
natureza, em momento algum do documento fica claro desde quando é que, de 
acordo com o sistema de contabilidade analítica da MEO, as ofertas em causa têm 
margens acima das permitidas, isto é, que se situam acima da taxa de regulada para 
recuperação do capital. 

Não existe qualquer base de segredo comercial que justifique a omissão desta 
informação, na medida em que a taxa é pública e a transparência da atividade 
regulatória nesta matéria exige que essa informação seja pública. O edifício 
legislativo que visa a proteção dos interesses legítimos das diferentes partes não 
pode ser usado pelas autoridades administrativas para tornar inescrutável os termos 
mais básicos do seu processo de decisão. 

Ao mesmo tempo, a análise do regulador surge, na medida do que nos é possível 
aferir, discricionária e sujeita a considerações para as quais a NOS não encontra 
respaldo na legislação ou na regulamentação aplicável. Pelo que é possível 
descortinar pela NOS, o regulador encontra margens acima da taxa de retorno do 
capital em 6 subprodutos na ORAC e em 4 subprodutos na ORAP, mas opta, de 
forma discricionária, por considerar apenas relevante a sua intervenção no 
subproduto da mensalidade das duas ofertas.  

E também é com estupefação que a NOS assiste a uma redução do subproduto 
mensalidade que, aparentemente, não é de molde a eliminar a totalidade da margem 
excessiva que estas ofertas estão a garantir à MEO. 

Consideramos que cumpre aqui relembrar qual a lógica da obrigação de orientação 
para os custos que foi imposta à MEO para estas ofertas e que cumpre ao regulador 
zelar pelo seu cumprimento. 

De forma sintética, perante um mercado onde um determinado operador tenha uma 
posição de mercado significativa e, fruto dessa posição de mercado, não tenha 
incentivos para definir os preços a um nível eficiente, atendendo aos impactos 
negativos que a inexistência de preços eficientes implicará para os consumidores e 
o mercado em geral, o enquadramento legal e regulamentar em vigor prevê a 
imposição de preços orientados aos custos. Na realidade, os preços orientados aos 
custos não são preços iguais aos custos, isto é, uma margem zero, pois é permitido 
à entidade com poder de mercado significativo recuperar aquilo que se considera 
uma justa taxa de retorno do capital.  
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Conforme a ANACOM descreveu no contexto da sua deliberação sobre a definição 
da metodologia de cálculo da taxa de custo de capital da PT Comunicações (PTC), 
aplicável ao triénio 2009-2011: 

“…A definição de uma taxa de retorno apropriada visa, (i) compensar o custo de 
oportunidade do investimento em causa, de forma a assegurar os incentivos ao 
investimento, (ii) garantir que não existem distorções nos mercados, através de 
práticas discriminatórias e anti-competitivas; (iii) eliminar possíveis barreiras à 
entrada de novos concorrentes; e (iv) proteger os consumidores de preços 
excessivos….” in pág. 3 da decisão de definição da metodologia de cálculo da taxa 
de custo de capital da PT Comunicações (PTC), aplicável ao triénio 2009-2011.  

Em suma, esta taxa não é mais do que a margem permitida à empresa sujeita à 
obrigação de orientação aos custos. Ou seja, o controlo da obrigação de preços 
orientados aos custos deverá passar pela validação sobre se a margem libertada pelo 
produto regulado está acima ou abaixo desta margem.  

Não há, portanto, espaço para “estados de alma”, cherry picking de margens a 
controlar ou avaliações subjetivas sobre se a dimensão da margem excessiva 
justifica, ou não, uma intervenção.  

Cumpre aqui reforçar que a avaliação da NOS está necessariamente condicionada 
pela informação muito limitada a que teve acesso do processo, não obstante os 
pedidos reiterados apresentados. Dessa forma, não tendo acesso aos valores 
concretos, os comentários que agora apresentamos têm de ser interpretados nesse 
contexto de assimetria de informação. 

Por outro lado, não podemos deixar de chamar a atenção para as incoerências entre 
a análise que é feita num primeiro momento e as consequências que dela não são 
retiradas, das quais a questão da retroatividade é um exemplo. 

E a nossa perplexidade com o teor da decisão prossegue quando se atende à forma 
como o regulador aborda o tema dos benchmarks de preços.  

Efetivamente, a NOS não compreende a forma como o benchmark internacional é 
desconsiderado e, ao mesmo tempo, a comparação entre ofertas de entidades 
nacionais, que não são de todo comparáveis, é valorado e, ainda por cima, por via da 
comparação de elementos soltos que, por si só, não podem suportar conclusões 
sobre a posição relativa dos preços.  

Na realidade, a NOS compreende que a informação de custeio, existindo, deva ser a 
fonte primária. Não pode é, por um lado, deixar de lamentar que, aparentemente, a 
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mesma tenha sido ignorada anos a fio, pois sendo o sistema de custeio da MEO alvo 
de auditorias anuais, é incompreensível que a mesma não seja utilizada para o único 
fim que lhe subjaz: a validação anual dos preços regulados.  

É neste contexto que a NOS, nos comentários que se seguem, vem reforçar a 
necessidade de o regulador proceder, na presente decisão, a uma forte revisão 
(reforçando-a) da redução de preços proposta e a uma retificação da aplicabilidade 
temporal da deliberação de redução de preços, de molde a assegurar que, em 
momento algum, a obrigação de orientação para os custos que impende sobre a 
MEO seja incumprida em prejuízo dos beneficiários destas ofertas, como é o caso da 
NOS.  

E, ao mesmo tempo, que inicie um processo transversal de revisão da informação 
de receitas e custos relativo à utilização da rede de condutas e postes da MEO, 
garantindo que o modelo que serviu de base para a definição dos preços em 2006 
está devidamente atualizado e, então, se necessário, implementar nova revisão de 
preços de molde a assegurar o cumprimento do principio de orientação para os 
custos pela MEO. 

Finalmente, e atendendo a que não recebemos até ao momento resposta à nossa 
reclamação administrativa, ao abrigo do artigo 191º do Código do Procedimento 
Administrativo, relativa à V. decisão de 15.03.2022 de indeferimento do pedido de 
acesso a informação administrativa, no âmbito do presente procedimento em curso, 
cumpre referir que os comentários que agora apresentamos são sem prejuízo de 
quaisquer outros que, caso nos seja enviada a informação reclamada, a mesma nos 
suscite. 

3. Da análise da ANACOM 

Não obstante o nível irrazoável de informação inacessível à NOS por motivos de 
suposta defesa do segredo de negócio da MEO e que, conforme referido atrás no 
presente documento, consideramos ser excessivo e impeditivo do nosso direito de 
escrutínio do processo regulatório atinente à definição dos preços da ORAC e da 
ORAP, a NOS procedeu à análise da pouca informação tornada pública. 

Dadas as referidas limitações de acesso à informação que nos foram impostas, a 
NOS terá de apresentar os seus comentários diretamente sobre as pequenas partes 
do texto do documento da ANACOM que, num mar de confidencialidades, se tornam 
percetíveis, pelo que a estrutura do remanescente desta secção seguirá de perto o 
texto da ANACOM do ponto “2. Análise” do Sentido Provável de Decisão. 
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Cumpre esclarecer que, atendendo a que o texto é praticamente idêntico quer para 
a ORAC quer para a ORAP, os comentários que se seguem aplicam-se às duas 
ofertas, na medida em que analisamos o texto aplicável a cada oferta em simultâneo. 

4º Parágrafo da página 6 

“Ressalva-se, contudo, que os resultados do SCA da MEO de 2020 que foram 
disponibilizados indiciam que a economia das ofertas grossistas ORAP e ORAC possa ser 
distinta do observado em exercícios anteriores, nomeadamente por se constatar que, em 
ambas as ofertas grossistas, quer os proveitos, quer os custos reportados são muito 
distintos dos valores homólogos reportados em exercícios anteriores que se situaram num 
intervalo de valores relativamente estável e contido.” 

A alteração da economia das ofertas grossistas que é relatada neste parágrafo, não 
sendo dada qualquer informação sobre o tipo de alteração a que se refere, não pode 
deixar de preocupar a NOS, nomeadamente quando se atende a que, a 13 de 
dezembro de 2019, foi anunciada em órgãos de comunicação social pela Altice, a 
venda de metade da rede de fibra à Morgan Stanley, negócio que originou a empresa 
Fastfiber. 

Analisando o relatório e contas da Fastfiber para 2020, é possível encontrar a 
seguinte informação:  

“… Os custos com o aluguer de infraestruturas incluem os custos com contratação 
de condutas e postes à MEO e a terceiras entidades, no valor de 52.886.911 euros, 
…”, cf. pág. 41 do Relatório e Contas de 2020 da Fastfiber. 

Ora, não sendo possível à NOS saber, pela informação divulgada, se o aparecimento 
da Fastfiber em 2020 está relacionado com a referida alteração da economia das 
ofertas reguladas, a realidade é que se tal se confirmar indicia que, ou antes da 
operação de venda ou depois, a contabilização dos custos e receitas associados à 
utilização da infraestrutura de condutas e postes pela rede de fibra objeto de venda 
não estará conforme com as obrigações que recaem sobre a MEO.  

Efetivamente se, como decorre das obrigações impostas à MEO, esta está sujeita às 
condições económicas da ORAC e da ORAP para a sua própria infraestrutura, a 
operação de venda deveria ser indiferente para a “economia”, nomeadamente par a 
margem, destas ofertas.  
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Isto porque, ou já estariam a ser consideradas receitas intra grupo na ordem das 
acima identificadas no contexto do Relatório e Contas de 2020 da Fastfiber e, 
consequentemente, os custos associados também o deveriam estar, ou se não 
estivessem, quereria então dizer que os custos imputáveis à utilização de condutas 
e postes pelos ativos de fibra agora da Fasfiber, também não estariam a ser incluídos 
nos produtos ORAC e ORAP. Em qualquer um dos casos, para efeitos da margem 
dos produtos e, portanto, para a “economia” dos mesmos, o efeito deveria ser 
neutro.  

Se não o foi, algum tipo de discriminação estará a ocorrer ou ocorreu e, se tal 
sucedeu com a rede de fibra, é essencial analisar o que se estará a passar com a rede 
de cobre e qual o impacto dessa situação nas margens passadas e atuais dos dois 
produtos – ORAC e ORAP. 

A este respeito cumpre lembrar que a MEO também está sujeita à obrigação de 
separação de contas, obrigação essa que, de acordo com o n.º 1 do artigo 71 da Lei 
das Comunicações Eletrónicas tem como objetivo: 

“…A imposição da obrigação de separação de contas relativamente a actividades 
específicas relacionadas com o acesso e interligação consiste, nomeadamente, na 
exigência de os operadores, em especial os verticalmente integrados, 
apresentarem os seus preços por grosso e os seus preços de transferência interna 
de forma transparente com o objectivo, entre outros, de garantir o cumprimento 
da obrigação de não discriminação, quando aplicável, ou se necessário para impedir 
subvenções cruzadas….” [sublinhado nosso] 

Foi aliás, com este objetivo, que a NOS requereu à ANACOM o acesso a informação 
sobre como determinadas receitas e custos estão a ser imputados no contexto do 
sistema de custeio da ORAC e da ORAP (e daí a sua relevância para uma resposta 
cabal à presente consulta). Na ausência dessa informação, e sem prejuízo das 
iniciativas que estão ao alcance da NOS desencadear para defesa dos seus direitos, 
não resta outra opção à NOS que não seja o suscitar de cenários e conjeturas que 
cumpre ao regulador esclarecer de forma cabal e dar disso resposta à NOS em sede 
do relatório da presente consulta. 

Sublinhamos que há que ter em consideração que a análise não poderá ser confinada 
ao ano de 2020 pois, possivelmente, a resposta a estas questões, sobre o 
tratamento que os fornecimentos próprios da MEO têm no contexto da ORAC e da 
ORAP, explicarão o resultado inusitado e incompreensível que a ANACOM dá a 
entender no documento de consulta: que estas ofertas terão tido, até 
recentemente, margens negativas…  
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Em consequência, após essa reanálise, o regulador terá de retirar as consequências 
a nível de preços e da sua aplicação no tempo, ou seja, deverá assegurar uma 
correção retroativa dos preços das ofertas de forma a refletir corretamente estes 
fornecimentos internos (caso se confirme a existência de erros de tratamento dos 
mesmos). 

4º Parágrafo da página 7 

“Tratando-se de infraestruturas que servem as operações da MEO e dos operadores a 
quem é possibilitado o acesso via ORAC e ORAP, os custos que são atribuídos 
especificamente a essas ofertas grossistas são naturalmente influenciados, desde logo, 
pela evolução dos custos da infraestrutura concreta, com particular ênfase para os custos 
de amortização da infraestrutura e custo de capital associado, e pela repartição de custos 
entre os atribuíveis exclusivamente à MEO e os custos associados com a disponibilização 
destas ofertas grossistas (ORAC e ORAP), sendo esta repartição uma variável que 
depende da intensidade de utilização da infraestrutura por parte quer da MEO, quer dos 
beneficiários das ofertas de referência.” 

 

No seguimento do ponto anterior, a NOS não pode deixar de chamar a atenção para 
o facto de existirem outras ofertas não reguladas, as chamadas ofertas CATV, que 
se relacionam com o período pré ORAC e pré ORAP em que a obrigação de partilha 
de condutas e postes da MEO se restringia aos operadores de televisão por cabo.  

Por razões históricas relativas ao tipo de informação que era cadastrada nesse 
período prévio à entrada em vigor da ORAC e da ORAP, tornou-se impossível 
proceder à migração dessas ocupações para as ofertas reguladas, pelo que a MEO 
continua a aplicar, no caso da NOS, preços que não correspondem aos aprovados 
pela ANACOM. (cf. Figura 1).  

Figura 1 – Preços em vigor para as ocupações pré ORAC da NOS (contratos CATV) 

Km subconduta [informação 
confidencial – 
informação de 
custos da 
NOS] 
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Km de conduta [informação 
confidencial – 
informação de 
custos da 
NOS] 

 

Esta realidade que, em 2021, no caso da ORAC, representou mais de 9,6 milhões de 
euros em receita 1 , deverá relevar para fins da margem auferida pela MEO na 
exploração das suas infraestruturas de condutas (o mesmo se aplicando aos postes).  

O fato de não existir informação que permita migrar estes produtos da oferta 
histórica para a ORAC e ORAP não pode obnubilar a realidade de que a oferta é a 
mesma e que as margens auferidas pela MEO nestas ofertas concorrem para a 
exploração de uma infraestrutura onde esse operador é dominante e está sujeito a 
obrigações de orientação para os custos. 

Novamente, as questões colocadas pela NOS relativamente a estas ocupações 
visam, precisamente, obter um maior conhecimento sobre o modo como esta 
realidade é tratada no contexto do modelo de custeio da MEO, não compreendendo 
a NOS porque razão a resposta às questões colocadas implicaria, sob qualquer 
perspetiva, um risco para a atividade comercial da MEO. 

 

Último parágrafo da página 9 

“Os fatores elencados anteriormente explicam a evolução recente das margens obtidas 
com a ORAC e a ORAP, designadamente quanto a registarem valores [IIC] [FIC].” 

 

A NOS não pode deixar de, mais uma vez, considerar inaceitável a formulação 
seguida no parágrafo acima transcrito. Num projeto de decisão que tem como único 
objetivo avaliar o cumprimento do princípio de orientação para os custos e onde a 
margem é regulada, o facto de o regulador não tornar sequer público se a margem 

 

1 Na ORAP também existe um parque de cabos que não segue o tarifário completo dessa 
oferta. 
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auferida é positiva ou negativa, ou quais os horizontes temporais a que as suas 
análises se referem, torna impossível qualquer escrutínio ao mesmo tempo que não 
é juridicamente justificável sob nenhum prisma.  

Quão recente é esta evolução? E no que se traduz? Margens acima da taxa de retorno 
do capital? Margens negativas? Margens positivas? A NOS lamenta, mas não é de 
todo possível defender que a divulgação desta informação básica, se estamos a falar 
de margens positivas ou negativas e, se positivas, se acima da taxa de retorno do 
capital definida pela ANACOM (caso esta taxa não esteja já incluída no cálculo da 
margem, situação adiante abordada, em que a margem terá de ser 0 – zero - para 
que o princípio de orientação para os custos seja cumprido), constitua um segredo 
de negócio. 

 

2º parágrafo da página 10 

“Com base nos resultados de 2019, do SCA da MEO, constata-se pela demonstração de 
resultados da ORAC que este serviço apresentou no exercício de 2019 uma margem 
positiva de cerca de [IIC] [FIC] M€, representando cerca de [IIC] [FIC] % dos proveitos 
registados de [IIC] [FIC] M€, por contraponto com custos de [IIC] [FIC] M€. Salienta-se que 
nos custos atribuídos à ORAC encontra-se já considerada uma componente de 
remuneração do capital, que no exercício de 2019 ascendeu a [IIC] [FIC] M€.” 

4º Parágrafo da página 13 

“Com base nos resultados, de 2019, do SCA da MEO, constata-se a existência de uma 
margem positiva de cerca de [IIC] [FIC] M€, representando cerca de [IIC] [FIC] dos proveitos 
registados de [IIC] [FIC] M€, por contraponto com custos de [IIC] [FIC] M€. Salienta-se que 
nos custos atribuídos à ORAP estão já considerados uma componente de remuneração do 
capital, que no exercício de 2019 ascendeu a cerca de [IIC] [FIC] M€.” 

 

O parágrafo acima é dos poucos momentos em que a ANACOM revela alguma 
informação sobre as margens dos produtos ORAC e ORAP.  

Nele a ANACOM refere que o SCA da MEO permite concluir em 2019 pela existência 
de margens que justificam reduções de 35% e 20%.  

Ora, se o regulador, no início do documento de consulta refere que, historicamente, 
os custos e receitas destes produtos têm um comportamento relativamente 
estável: 
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“… em ambas as ofertas grossistas, quer os proveitos, quer os custos reportados 
são muito distintos dos valores homólogos reportados em exercícios anteriores que 
se situaram num intervalo de valores relativamente estável e contido. …”, 

então, como é possível que, mais à frente, o regulador venha alegar que as margens 
de 2018 e 2017 não foram significativas?! Até porque margens que permitem 
reduções desta magnitude não surgem de um ano para o outro mas são, antes, o 
resultado de uma tendência já existente em anos anteriores. A esta discussão 
voltaremos adiante, ficando apenas, para já, a sinalização desta questão. 

Outra questão que o parágrafo acima transcrito suscita é que torna evidente que a 
taxa de remuneração do capital já está incluída nos valores em causa, ou seja, que 
qualquer margem positiva constituirá uma remuneração acima da que é 
regulatoriamente permitida à MEO, o que reforça que margens positivas, ainda que 
reduzidas, deveriam suscitar reduções de preço para as Beneficiárias. 

Novamente, no contexto de uma análise que é feita com quase nenhuma 
informação, não resta à NOS outra possibilidade que não seja a de inferir, da 
informação que o regulador, a espaços, liberta, possibilidades de análise que possam 
ser úteis na interpretação dos (quase nenhuns) resultados disponíveis.  

 

1º e 2º parágrafo da página 11  

“Um dos fatores que contribui para a redução do montante de custos de rede diretamente 
atribuíveis à ORAC, prende-se com a redução da taxa de custo de capital que se tem 
verificado no passado recente. Entre 2015 e 2019 a taxa de custo de capital definida para 
efeitos regulatórios reduziu cerca de 20%, ou 1,92 pontos percentuais.  Apenas este efeito, 
e desconsiderando efeitos de segunda ordem presentes em sistemas complexos como é o 
SCA da MEO, implica que, se a taxa de custo de capital de 2019 fosse do mesmo valor que 
vigorou para 2015 (9,3246%), o custo de capital atribuído à ORAC seria superior em cerca 
de [IIC]  [FIC].” 

 

4º Parágrafo da página 14 

“Um dos fatores que contribui para a redução do montante de custos de rede diretamente 
atribuíveis à ORAP, prende-se com a redução da taxa de custo de capital que se tem 
verificado no passado recente. Entre 2015 e 2019 a taxa de custo de capital definida para 
efeitos regulatórios reduziu-se cerca de 20%, ou 1,92 pontos percentuais. Apenas este 
efeito, e desconsiderando efeitos de segunda ordem presentes em sistemas complexos 
como é o SCA da MEO, implica que se a taxa de custo de capital de 2019 fosse o mesmo 
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valor que vigorou para 2015 (9,3246%) o custo de capital atribuído à ORAP seria superior 
em cerca de [IIC] [FIC].” 

 

Esta transcrição suscita um conjunto de dúvidas sobre o modo como todo o sistema 
de contabilidade da MEO está estruturado. Se em 2006 os preços foram definidos 
de forma a garantir uma margem alinhada com a taxa de remuneração do capital, 
como é que reduções sucessivas da taxa de retorno de capital, que a ANACOM 
quantifica em 1,92 p.p. em 4 anos apenas, não conduziram a margens positivas (i.e. 
acima do retorno permitido regulatoriamente) ao longo desses anos? E se 
conduziram porque razão não foram os preços ajustados de forma a anular essas 
margens?  

Na realidade, em 2008 a taxa de custo do capital aplicável à MEO estava próxima dos 
14%. Não tendo a ANACOM disponibilizado a informação requerida pela NOS, 
apenas podemos estimar a redução desde 2008: na medida em que a taxa em 2021 
foi definida em 6,2627%, a taxa de custo do capital da MEO já se reduziu mais de 50%, 
sem que tenha havido qualquer alteração aos preços das ofertas! 

 

3º e 4º parágrafo da página 11  

“A ANACOM tem acompanhado a evolução da ORAC no âmbito das auditorias realizadas 
ao SCA da MEO, para a qual, atentas as margens reportadas, não se justificava uma 
intervenção regulatória até um passado relativamente recente.  

A este respeito, no exercício de 2017, o SCA da MEO revela que a ORAC obteve uma 
margem de cerca de [IIC] [FIC], correspondente a cerca de [IIC] [FIC] dos proveitos. 
Relativamente ao exercício de 2018, o SCA da MEO regista que a ORAC obteve uma 
margem de cerca de [IIC] [FIC], correspondente a cerca de [IIC] [FIC] dos proveitos 
registados.” 

 

5º e 6º parágrafo da página 14 

“A ANACOM tem acompanhado a evolução da ORAP no âmbito das auditorias realizadas 
ao SCA da MEO, para a qual, atentas as margens reportadas, não se justificava uma 
intervenção regulatória até um passado relativamente recente. 

A este respeito, no exercício de 2017, o SCA da MEO revela que a ORAP obteve uma 
margem de cerca de [IIC] [FIC], correspondente a cerca de [IIC] [FIC] dos proveitos. 
Relativamente ao exercício de 2018, o SCA da MEO reporta que a ORAP obteve uma 
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margem de cerca de [IIC] [FIC], correspondente a cerca de [IIC] [FIC] dos proveitos 
registados.” 

 

Retornamos aqui ao ponto anterior, relativamente à análise das margens de 2019 e 
o que elas nos podem dizer sobre as margens de anos anteriores. 

A ANACOM refere que as margens reportadas para os anos de 2017 e 2018 
(reportadas via as auditorias? Ou será as calculadas pela ANACOM com base na 
informação de auditoria? Ou será as reportadas pela MEO ficamos sem saber) não 
justificavam uma intervenção regulatória. 

A NOS tem grande dificuldade em compreender tal afirmação a vários níveis. Desde 
logo porque em 2019 foram identificadas margens que permitem a redução de 
preços em 35% nas condutas e 20% nos postes. Ora, como já tivemos oportunidade 
de referir, essas margens não apareceram subitamente em 2019, devendo antes 
resultar de um aumento gradual ao longo do tempo.  

Sem sequer entrar na discussão da absoluta irrazoabilidade de, aparentemente2, 
estes produtos só darem margens positivas a partir de 2017, a realidade é que o fato 
de em 2019 o SCA permitir reduções na ordem das atrás descritas, indicia que as 
margens de 2017 e 2018 dificilmente poderão ser de molde a se poder dizer que “não 
se justificava uma intervenção regulatória”.  

A este respeito, cumpre lembrar ao regulador que reduções de 5% em faturas que, 
como é o caso da presente, estão perto [informação confidencial – informação de 
custos da NOS], representam uma poupança de [informação confidencial – 
informação de custos da NOS] de euros por ano. 

Mas, independentemente destes cálculos, a realidade é que não cabe à ANACOM 
aferir sobre se uma determinada margem (acima do limite definido pelo regulador) 
justifica ou não uma intervenção. Estando qualquer valor acima da margem definida, 
impõe-se a intervenção do regulador, na medida em que estamos perante um 
incumprimento de uma obrigação de controlo de preços (no caso de preços 
orientados aos custos).  

Neste contexto, não podemos deixar de insistir sobre (i) a importância de estas 
margens serem tornadas públicas pois, mais uma vez, não há razão que justifique a 
sua ocultação a quem tenha legítimo interesse em as conhecer, como é o caso da 

 

2 Novamente, uma nossa inferência do modo como o texto é redigido ao longo do documento de 
consulta. 
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NOS e, sobretudo (ii) de o regulador tirar delas consequências atentos os seus 
poderes de intervenção, nomeadamente retroativa (ponto que é abordado adiante). 

 

2º e 3º parágrafos da página 12  

“É igualmente importante notar que, não obstante o SCA da MEO revelar que, em 2019, a 
ORAC apresentou margens globalmente positivas, dos seis subprodutos considerados no 
SCA, [IIC]  [FIC], sendo que neste último caso os valores em questão são relativamente 
pouco expressivos. (…) 

A ANACOM entende que a constatação anterior leva a que a intervenção ao nível dos 
preços da ORAC deva incidir nos preços (recorrentes) mensais, dado que, como se referiu, 
a margem do subproduto Mensalidade do produto ORAC do SCA é positiva e até superior 
à margem global do produto ORAC.” 

 

1º e 2º parágrafo da página 16 

“É igualmente importante notar que, não obstante o SCA da MEO revelar que, em 2019, a 
ORAP apresentou margens globalmente positivas, dos quatro subprodutos considerados 
no SCA, [IIC] [FIC] M€, valor superior ao registado para a totalidade da oferta grossista 
objeto de regulação. 

A ANACOM entende que a constatação anterior leva a que a intervenção ao nível dos 
preços da ORAP deva incidir nos preços (recorrentes) mensais dado que, como se referiu, 
a margem do subproduto Mensalidade é positiva e até superior à margem global do 
produto ORAP.” 

 

A NOS não pode deixar de manifestar o seu total repúdio perante à aparente 
discricionariedade do processo decisão da ANACOM no que se refere às alterações 
dos preços dos diferentes subprodutos da ORAC (e da ORAP, pois a análise realizada 
é em tudo idêntica para as duas ofertas) que resulta das frases acima transcritas.  

A ANACOM começa por referir que existem margens positivas em seis subprodutos 
na ORAC (de 4 subprodutos na ORAP) de acordo com o SCA, sendo que como já 
vimos anteriormente, estas margens são calculadas já tendo aplicada a taxa de 
retorno do capital regulada. Ou seja, seis (quatro) subprodutos, apresentam 
margens acima das que são permitidas à MEO atentas as suas obrigações de 
orientação para os custos.  
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Não obstante, perante esta constatação, o regulador opta por seguir uma avaliação 
totalmente infundada e que se suporta num poder discricionário que não lhe é 
conferido pela lei, assente numa qualificação de margens pouco expressivas que 
em nenhum momento materializa em dados concretos, decidindo limitar a 
intervenção nas margens de um só produto, o da mensalidade, que “até é superior 
à margem global do produto ORAC” (ou da ORAP, conforme o caso). 

Mais uma vez, a NOS desconhece onde a ANACOM se baseia para considerar que 
pode ignorar margens positivas acima das que são regulatoriamente impostas, nem 
o que a ANACOM considera como sendo pouco expressivo. Será para compensar as 
margens negativas de alguns subprodutos? Mas negativas em que dimensão? E qual 
o balanço das várias margens?  

Em momento algum a NOS encontrou resposta a estas questões, exceto uma 
referência ao que parece ser o balanço das várias margens, a qual apenas vem 
reforçar os indícios de que as reduções aprovadas são insuficientes face aos 
resultados apurados:  

“Releva-se que, de acordo com o SCA da MEO de 2019, para equilibrar globalmente 
o produto ORAC, alterando apenas os preços mensais, seria necessário que estes 
preços recorrentes e englobados no subproduto mensalidade fossem [IIC] [FIC] % 
inferiores.” [sublinhado nosso] 

Este parágrafo3 indicia que o produto da ORAC, com as reduções de 35% impostas 
não está equilibrado e permanece com margens excessivas pois, se assim não fosse, 
então a informação da percentagem que o regulador torna confidencial deveria ser 
equivalente à da redução imposta (não existindo assim justificação para ser 
confidencial).  

O fato de a ANACOM insistir na não divulgação do valor atrás sublinhado é um forte 
indício de que o mesmo é superior aos 35% e, consequentemente, as reduções 
propostas mantêm margens positivas (acima do custo de capital da MEO) no 
produto ORAC (e ORAP)! 

 

 

3 Relativamente à ORAP existe um parágrafo idêntico na página 16: “De acordo com o SCA 
da MEO de 2019, para equilibrar globalmente o produto ORAP, alterando apenas os preços 
das mensalidades, seria necessário que estes preços recorrentes e englobados no 
subproduto mensalidade fossem [IIC] [FIC] inferiores.” 
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3º parágrafos da página 13 

“Por outro lado, os preços cobrados mensalmente serão também os que representam 
maior premência para os beneficiários da ORAC. Releva-se que recentemente (por 
comunicação de 15.12.2021) a NOS instou a ANACOM a rever precisamente os preços 
mensais (recorrentes) de ocupação de condutas e subcondutas previstos na ORAC.” 

 

A NOS lamenta, mas mais uma vez, não pode concordar que a ANACOM invoque os 
termos de um pedido de uma Beneficiária para justificar a sua não intervenção 
perante margens que não estão alinhadas com as obrigações impostas. Não 
compreendemos de todo esta linha de argumentação nem qual a razão para que a 
ANACOM, perante a informação que resulta do SCA que justifica uma maior redução, 
hesite e recuse em impô-la. 

Assim como também não compreende a referência a uma maior premência das 
Beneficiárias para obter uma redução das mensalidades. Efetivamente, se 
estivéssemos perante uma medida urgente e provisória, era entendível este 
argumento do regulador, mas atendendo a que este recusou o pedido da NOS e 
optou por uma decisão dentro da “atividade normal” do regulador, não se 
compreende qual a relevância deste argumento de premência.  

Neste contexto, a análise deverá seguir uma lógica de transversalidade e de 
profundidade, não sendo argumentável que, dada a urgência, o regulador apenas 
atenderá a parte da realidade…  

De tudo o atrás exposto, a NOS considera que, do que lhe é possível descortinar, 
existem fortes indícios de que a análise do regulador está incompleta e incorreta.  

Incompleta na medida em que se cinge, sem qualquer justificação, ao ano de 2019, 
não havendo evidências de uma investigação às margens auferidas em anos 
anteriores nem sobre as consequências que essas margens excessivas poderão ter 
tido sobre o mercado.  Incompleta também pois a alteração à economia das ofertas 
a que o regulador faz referência pode indiciar a existência de erros estruturais no 
modo como a utilização das condutas e postes pela MEO pode estar a ser 
considerada para os anos antes de 2020, atenta a sua coincidência temporal com a 
venda de 50% da rede de fibra a um parceiro financeiro.  

Incompleta também, pois a ausência de referências ao produto CATV, suscita 
reservas à NOS sobre o modo como as receitas (e custos) associados a essa oferta 
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de capacidade em condutas e postes da MEO está a ser considerada no modelo de 
custeio destas infraestruturas. 

Incompleta ainda, pois do que é possível ler do texto que não é confidencial, a 
ANACOM parece dar a entender que as reduções teriam de ser superiores a 35% e 
20% para que, respetivamente, os produtos da ORAC e ORAP ficassem totalmente 
equilibrados. 

Incorreta, na medida em que, desde logo, o regulador dá a entender que só a partir 
de 2017 existem margens positivas nos produtos da ORAC e da ORAP, algo que é 
incompreensível atenta a natureza destas ofertas e que o regulador parece não 
questionar sequer.  

Também incorreta na medida em que, em vários momentos-chave da sua análise, 
o regulador opta por se suportar em apreciações genéricas e não 
consubstanciadas, como é exemplo o conceito de “margem pouco expressiva”, o 
que o conduz a opções de intervenção estruturais e em sentido oposto ao das 
obrigações de controlo de preços que foram impostas ao operador com PMS.  

 

4. Da retroatividade 

A análise da ANACOM suporta-se numa avaliação das margens do produto da ORAC 
e da ORAP com base no sistema de contabilidade analítica de 2019. Ora, tal implica 
que as margens excessivas que o regulador apura se verificam desde esse ano.  

Resulta diretamente desta constatação que a alteração dos preços deveria ser 
refletida, pelo menos, desde janeiro de 2019. Efetivamente, tal como a ANACOM 
bem refere: 

“... nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, a ANACOM pode determinar alterações 
às ofertas de referência publicitadas, a qualquer tempo e se necessário, com efeito 
retroativo, por forma a tornar efetivas as obrigações impostas em conformidade 
com o disposto no artigo 66.º da mesma Lei. (…)” cf. Página 6 do Sentido Provável 
de Decisão. 

Ora, perante o atrás exposto, é incompreensível a razão pela qual a ANACOM se 
limita a aplicar a retroatividade à data de aprovação do presente sentido provável de 
decisão. A NOS não compreende como é que essa retroatividade permite assegurar 
que as obrigações de preços orientados aos custos a que a MEO está sujeita sejam 
cumpridas quando o regulador conclui de forma categórica que em 2019 os preços 
já geravam uma margem muito acima da regulatoriamente permitida. 
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Nem compreende por que razão o regulador considera que a não aplicação retroativa 
a janeiro de 2019, atentos os prejuízos que essa opção implica às Beneficiárias e a 
margem de atuação que o artigo 68 da lei das comunicações eletrónicas lhe garante, 
é uma opção razoável. 

Mas mais do que esta retroatividade a janeiro 2019, a NOS considera que, atendendo 
à informação que lhe é permitido discernir do sentido provável de decisão, existe 
base para a ANACOM impor ajustes de preços adicionais aos anos de 2017 e 2018, 
na exata proporção das margens positivas que foram detetadas. 

Dito por outras palavras: se a ANACOM considera, e bem, que se justifica determinar 
a alteração retroativa das ofertas no que respeita aos preços, tal alteração deverá 
então retroagir à data da última decisão de imposição da obrigação de preços 
orientados aos custos (2017), na medida em que se apure que desde essa data os 
preços já geravam uma margem acima da regulatoriamente permitida. 
Naturalmente, esta alteração de preços deverá ser definida na proporção justificada 
pela margem excessiva identificada em cada um destes anos.  

Só deste modo se cumpre a finalidade legal do estabelecimento do poder de 
determinar alterações retroativas às ofertas e que é a de assegurar que as ofertas de 
referência estão a todo o momento em linha com as obrigações regulatórias que 
foram impostas e suportam essas mesmas ofertas de referência. 

Sejamos claros: a NOS considera que a ANACOM, ao identificar margens excessivas 
em 2019, está vinculada a ponderar todos os interesses privados em presença, 
incluindo, naturalmente, os das Beneficiárias. 

Nessa avaliação, importa ter em consideração aquilo que o regulador já escreveu a 
propósito de outras situações onde o tema da alteração retroativa4 se colocou: 

“Acresce que os princípios da certeza e previsibilidade regulatórias não podem ser 
vistos isoladamente, sendo também importante compaginar aqueles princípios com 
o princípio da orientação dos preços para os custos, não devendo a PTC poder 
cobrar valores superiores aos custos em que incorre. Neste caso, o valor máximo de 
3.000 euros a título de penalidade por incumprimento do prazo de envio de 
cadastros é várias vezes superior ao custo que a PTC teria se elaborasse, ela própria, 
os cadastros caso as Beneficiárias não os enviassem, pelo que os valores recebidos 
a este título pela PTC desde a entrada em vigor da ORAP são excessivos. Deste 
modo, justifica-se dar prevalência ao princípio da orientação dos preços para os 

 

4  Decisão de agosto de 2013 retroagindo, no que ao valor de penalidade se refere, a 
dezembro de 2010. 



Sentido Provável de Decisão sobre revisão de preços da ORAC e ORAP 

 

24 

   

Versão Não Confidencial    24  

   

custos, sendo certo que a certeza e previsibilidade regulatórias estão asseguradas 
pelo facto de a PTC saber que não pode cobrar preços excessivos e desproporcionais 
face aos danos a ressarcir. Justifica-se, pois, a intervenção com efeitos retroativos.” 
Cf. Relatório da Audiência Prévia e do Procedimento Geral de Consulta relativo ao 
Sentido Provável de Decisão sobre Faturação e Cobrança de Penalidades às 
Beneficiárias da Oferta de Referência de Acesso a Postes da PT Comunicações S.A., 
de agosto de 2013 [sublinhado nosso]. 

Também aqui justifica-se dar prevalência ao princípio da orientação dos preços para 
os custos, atento o impacto que esta medida tem sobre a estrutura de custos dos 
operadores5, sendo certo que, de igual forma, a certeza e previsibilidade regulatórias 
estão asseguradas pelo facto de a MEO saber que não pode cobrar preços excessivos 
e desproporcionais e que não pode ter uma margem positiva acima do valor fixado 
pela ANACOM (margens excessivas). Na realidade, sendo o SCA um instrumento 
gerido diretamente pela MEO, regido por regras que são do conhecimento integral 
desse operador, esta não pode alegar desconhecimento da existência das margens 
identificadas pelo regulador. 

A imposição retroativa da alteração de preços a janeiro de 20196 está, portanto, 
justificada, quer por caber na previsão constante dos artigos 68.º, n.º 3, alínea a) da 
LCE e 156.º nº 2 alínea d) do CPA, quer pela necessidade de tornar efetivas as 
obrigações impostas em conformidade com o art.º 66.º da LCE, em especial a 
obrigação de controlo de preços e de contabilização de custos, nos termos dos 
artigos 74.º (Obrigação de controlo de preços e de contabilização de custos), artigo 
75º (Demonstração da orientação para os custos) e artigo 76.º (Verificação dos 
sistemas de contabilização de custos) da LCE. 

E, em decorrência desta conclusão, no caso concreto, e tendo em consideração a 
finalidade legal do poder de determinar a aplicação retroativa das alterações às 
ofertas, a ANACOM deverá determinar que as alterações à ORAC e à ORAP que 
resultarem do SPD se aplicam “retroativamente” desde 2019. Na medida em que 
venha a identificar margens que não estejam em linha com o princípio de 
orientação para os custos para o período anterior (até à última análise de mercados 

 

5  Importa aqui não esquecer que as linhas de custo dos operadores com estas ofertas 
ultrapassam os [informação confidencial – informação de custos da NOS] de euros e, 
portanto, onde, cada 1% de redução representar cerca de [informação confidencial – 
informação de custos da NOS] euros /ano para a NOS (ou [informação confidencial – 
informação de custos da NOS] em perpetuidade, à taxa do custo de capital regulada). 

6  E a 2018 e 2017, na medida em que se venham a apurar margens excessivas face às 
permitidas à MEO no contexto destes produtos. 
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realizada em 2017) deverá então proceder à definição retroativa dos preços de 
forma a assegurar o cumprimento das obrigações regulamentares em vigor. 

 

5. Notas finais 

A NOS não pode concluir a sua pronúncia sem referir a análise de benchmark que o 
regulador efetua.  

Desde logo, não podemos deixar de destacar a desvalorização da informação que a 
NOS tem vindo a carrear para o processo, nomeadamente quando refere: 

“Relativamente aos preços dos serviços de acesso a condutas e postes praticados 
por operadores de outros países, o exercício de comparação é difícil e complexo, 
designadamente porque as condições existentes nas diferentes ofertas não são 
facilmente comparáveis.” 

Ora, convém esclarecer que a oferta da MEO é das ofertas mais complexas do 
comparativo, na medida em que define múltiplas variáveis para faturação ao 
contrário. No entanto, a NOS não considera que seja um exercício de difícil 
concretização, até porque já o fez e, em particular, quando o regulador setorial tem 
acesso à rede de contactos dos reguladores europeus que aprovam os referidos 
preços e, nessa medida, obter todos os esclarecimentos necessários. 

O que na realidade não pode acontecer é que a ANACOM insista em comparar 
ofertas sem tomar em consideração as realidades totalmente distintas a que se 
referem e sem reconhecer que a comparação direta de componentes de preços é 
irrelevante para o que se pretende avaliar.  

Efetivamente, o exercício de comparação efetuado pela ANACOM para os preços 
das ofertas dos operadores nacionais, passa por cima de uma questão 
absolutamente central: a antiguidade da infraestrutura de postes e condutas da MEO 
face à dos demais operadores, bem como a própria diferença de dimensão das 
diferentes redes.  

Qualquer um destes fatores torna incompreensíveis comentários como:  

“… Nota-se que os preços recorrentes (mensais) de ocupação, quer de condutas, 
quer de postes, atualmente praticados pela MEO, são equivalentes e, em muitos 
casos, inclusive inferiores aos praticados por outras entidades que disponibilizam 
serviços similares….” 
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Mas como poderiam ser similares ou equivalentes? Uma rede de condutas como a 
da MEO, com a antiguidade que tem e a sua extensão incomparavelmente superior 
à dos outros operadores, poderia ser comparável com redes de condutas como a da 
NOS, que têm algumas dezenas de quilómetros? Ou será credível supor que os 
postes de cimento da E-REDES têm o mesmo custo que os postes de madeira da 
MEO (independentemente de terem o mesmo preço nas respetivas ofertas)?  

Ou, pelo contrário, atenta a inexistência de um sistema de custeio regulatório 
definido para as empresas que não a MEO, não será mais provável que muitas dessas 
empresas tenham utilizado como referência o preço definido pela ANACOM para a 
MEO, como forma de garantir o seu cumprimento, mesmo que tal implicasse uma 
margem negativa? 

Porque, há que ter presente, ao contrário da MEO que vê as infraestruturas aptas 
como uma forma de projetar a sua competitividade no mercado, por via de preços e 
processos discriminatórios face aos seus concorrentes, uma EDP encara estas 
infraestruturas como um input para o seu sistema de produção e a obrigação de 
aluguer a terceiros como um inconveniente que tem de gerir…  

E esta diferença de contextos, quer regulatórios quer de negócio, tem de ser tomada 
em consideração quando se comparam os preços de um ativo regulado como é o 
caso das infraestruturas aptas, não fazendo qualquer sentido as comparações que a 
ANACOM efetua.  

É verdade que logo a seguir as desconsidera e desvaloriza mas, na realidade, e em 
nosso ver, pela razão errada.  

Efetivamente, ao contrário do que é dito no documento de consulta, os benchmarks 
de preços não são irrelevantes para avaliar sobre o cumprimento de uma obrigação 
de orientação para os custos. Mas temos de estar perante comparativos entre 
empresas que estejam sujeitas a princípios similares, como é o caso entre os 
incumbentes europeus e, não o é, quando consideramos outras empresas nacionais 
que nem sequer têm um modelo de custeio concreto de referência definido. 

Cumpre lembrar o que a alínea b), do número 2 do artigo 74º (Obrigação de controlo 
de preços e de contabilização de custos) da Lei das Comunicações Electrónicas 
refere a este respeito:  

“…Assegurar que os mecanismos de amortização de custos ou as metodologias 
obrigatórias em matéria de fixação de preços promovam a eficiência e a concorrência 
sustentável e maximizem os benefícios para o consumidor, podendo também ter 
em conta nesta matéria os preços disponíveis nos mercados concorrenciais 
comparáveis….” 
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Ou seja, a utilização de benchmarks com mercados concorrenciais comparáveis é 
perfeitamente legítima para o fim de intuir sobre a adequação dos preços face aos 
custos.  

Cumpre, no entanto, assegurar que estamos perante realidades comparáveis o que, 
quando a ANACOM compara preços da MEO com os preços da IP Telecom ou da 
NOS ou, mesmo, da E-Redes, manifestamente não sucede, seja por via de não 
estarmos perante (i) metodologias de custeio comparáveis, (ii) infraestruturas 
comparáveis, seja pela sua extensão seja pela sua antiguidade, seja, ainda, pelos 
materiais utilizados (como é o caso da E-REDES) e, finalmente, por (iii) o preço 
(encargo) real de utilização de uma infraestrutura resultar da combinação de vários 
itens de tarifário e, nessa medida, os preços não poderem ser comparados “peça a 
peça”, mas apenas de forma integrada sob pena de não se ter em consideração o 
real custo de utilização das infraestruturas. 

Assim, atendendo às questões suscitadas atrás e que justificam uma revisão 
profunda sobre: 

1. Como os fornecimentos internos estão a ser considerados no contexto do 
sistema de custeio da MEO,  

2. Como as ofertas CATV estão também elas a ser consideradas, sejam as suas 
receitas sejam os seus custos, no contexto da análise às receitas e custos da 
ORAC e ORAP, bem como ainda  

3. O facto de as estruturas de custo das redes de condutas e postes terem uma 
componente maioritária de mão de obra e 

4. Os resultados do benchmark internacional apresentado nos pedidos de 
intervenção da NOS, demonstrarem que os atuais preços da MEO se situam 
muito acima dos preços das ofertas europeias congéneres, 

A ANACOM deverá, no imediato, proceder a uma revisão das descidas propostas 
de forma a que estas, para qualquer uma das ofertas, nunca sejam inferiores a 50%. 

Esta descida poderá ser substituída, assim que concluída, pela revisão dos preços 
que resultar da correção do tratamento que é dado às receitas (e custos) quer dos 
fornecimentos internos da MEO, quer das ofertas CATV de operadores de cabo 
como a NOS, tendo sempre presente o recálculo das margens efetivamente 
auferidas ao longo da vida destas ofertas, de modo a apurar os anos em que se 
verificaram margens excessivas e, dessa forma, determinar a real dimensão do 
incumprimento da MEO para os efeitos legais que venham a ser tidos como 
convenientes.  


