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I. Cobertura e adesão - VHCN

Segundo o DESI

2021 – Dimensão

Conectividade:

Ranking PT (UE-27):

Cobertura VHCN: 7.º lugar

Adesão(> 100Mbps): 3.º lugar
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I. Cobertura - redes de muita alta capacidade

Nas áreas rurais:

2 State-Aid operadores de rede FTTH

(DSTelecom and Fibroglobal)

Cobertura de VHCN fixa em Portugal superior a 80% nas áreas urbanas

Redes FTTH (Fiber to The Home) e HFC DocSis (Hybrid Fiber Coax)

Não há Acesso Regulado a Fibra/VULA do operador com PMS  

Mas há acesso a condutas e postes a preços orientados para os custos
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II. Acesso a condutas e postes – Âmbito

1991

2009

2006

2010
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II.Oferta de Referência de Acesso a Condutas 

(ORAC) e Postes (ORAP) do operador c/ PMS
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Decisões da ANACOM (ORAC e ORAP)

• 17 Julho 2004 – Oferta de Acesso a Condutas (relatório da  

consulta e decisão final) – elementos mínimos de uma ORAC

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=421132&languageId=1

• 26 Maio 2006 – Alterações a introduzir na ORAC (relatório de 

audiência prévia e decisão final) – modelo acesso, preços

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=370426&languageId=1

• 6 August 2008 – Preço de acesso à Base de Dados de Condutas

BD ORAC (relatório de audiência prévia e decisão final) 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=636103&languageId=1 

• 28 October 2010 – Alterações à ORAC (relatório da consulta e decisão) 

informação sobre ocupação, criação de uma ORAP

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1058577&languageId=1

• 29 June 2017 – Suspensão da entrada em vigor das novas versões

da ORAC e da ORAP (alterações efetuadas pelo Op.com PMS)

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1414274&languageId=1

• 23 March 2017 – Análise mercados 3a/3b – EoI na ORAC/ORAP 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408076&languageId=1

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=421132&languageId=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=370426&languageId=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=370426&languageId=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=636103&languageId=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1058577&languageId=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1414274&languageId=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408076&languageId=1
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Decisões da ANACOM (ORAC e ORAP)

• 25 Maio 2018 - SPD alterações à ORAC e ORAP (62 D’s) - EoI, Drop

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1454447

• 27 Julho 2019 - SPD alterações à ORAC e ORAP (e.g. Drop) 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=370426&languageId=1

• 12 Setembro 2019 - Alterações à ORAC e à ORAP 

(relatório e decisão final) – EoI, maior responsabilização beneficiários

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=636103&languageId=1

• 13 Novembro 2019 – Publicação da ORAC v8 and ORAP v6

• 24 Janeiro 2020 – Disponibilização da informação sobre postes na

Base de dados 

• 15 Setembro 2021 – Automatização dos pedidos/respostas na ORAP 

(ORAP v7)

• 24 Dezembro 2020 – Disponibilização da informação sobre ocupação

de condutas em todo o território (ORAC v9) 

http://ptwholesale.pt/en/servicos-nacionais/infraestruturas/Pages/orac.aspx

http://ptwholesale.pt/en/servicos-nacionais/infraestruturas/Pages/orap.aspx

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1454447
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=370426&languageId=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=636103&languageId=1
http://ptwholesale.pt/en/servicos-nacionais/infraestruturas/Pages/orac.aspx
http://ptwholesale.pt/en/servicos-nacionais/infraestruturas/Pages/orap.aspx
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Exame Teórico e 

Prático

5 empresas de 

formação estão a 

implementar o 

Programa de 

Credenciação com a 

MEO – vide Anexo 6

II. Credenciação ORAC e ORAP

Formação para 

aquisição de 

conhecimento e 

competências

específicas



10

II. Regulação pela ANACOM

 As infraestruturas (condutas e postes) do operador histórico são extensas e

têm uma grande capilaridade que permite aos operadores de redes de muito

alta capacidade (VHCN) servirem os seus clientes finais (residenciais ou

empresariais).

 ORAC e ORAP são as ofertas de referência de acesso a condutas e postes do

operador com PMS, reguladas pela ANACOM desde 2006 e 2010,

respetivamente.

 O regime de acesso simétrico previsto no Decreto-Lei n.º 123/2009

complementa a regulação de PMS (e.g., postes de eletricidade, Canal Técnico

rodoviário, infraestruturas municipais).

 Operadores VHCN utilizam principalmente as condutas e postes do operador

com PMS e postes de electricidade para o rollout das suas redes (2017 Survey).
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Directiva Redução de Custos de Banda Larga

(Diretiva 2014/61/EC)

• Acesso a 
infrastruturas

• Coordenação
de construção

• Rápido
licenciamento

• Infraestrutura
em edifícios

Diretiva 2014/61/CE

A concorrência baseada em infraestruturas é promovida através da redução
dos custos de instalação de redes de acesso de nova geração (RNG)

Medidas previstas na Diretiva Europeia convergem com a Lei Portuguesa

(Decreto-Lei 123/2009) 
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Acesso a infraestruturas de outras entidades

Várias entidades (operadores, utilities) publicaram ofertas/condições de acesso às 

suas infraestruturas físicas:

• IARC (operador de redes de comunic. eletrónicas):

(http://www.oni.pt/en/documents-iarc) 

• OAI (operador de redes de comunic. eletrónicas):

(http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-

infraestruturas/Pages/default.aspx) 

• VOAC (operador de redes de comunic. eletrónicas):

(https://www.vodafone.pt/content/dam/digital-sites/downloads/wholesale/tarifario-condutas-vodafone-

portugal.pdf)

• ORIP (concessionário de estradas):

(https://www.iptelecom.pt/pt-pt/node/4933) 

• E-REDES Oferta Postes (distribuição energia eléctrica):

(https://www.e-redes.pt/sites/eredes/files/2021-07/RegulamentoAcessoeUtilizacaoInfraestruturasEDPDistribuicao2019.pdf)

• ORAIT (gestão de infraestruturas municipais)

(https://firstrule.pt/wp-content/uploads/2018/06/ORAIT_2018.zip) 

http://www.oni.pt/en/documents-iarc
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Pages/default.aspx
https://www.vodafone.pt/content/dam/digital-sites/downloads/wholesale/tarifario-condutas-vodafone-portugal.pdf
https://www.iptelecom.pt/pt-pt/node/4933
https://www.e-redes.pt/sites/eredes/files/2021-07/RegulamentoAcessoeUtilizacaoInfraestruturasEDPDistribuicao2019.pdf
https://firstrule.pt/wp-content/uploads/2018/06/ORAIT_2018.zip


13

Para facilitar a instalação de redes de capacidade muito elevada (e.g. FTTH), é

essencial promover o acesso e partilha de infraestruturas físicas (e.g. condutas, postes).

Acesso a edifícios (rooftops), mastros e

torres – para instalação de antenas 5G – e

outras infraestruturas - EECC (Art.57) –

paragens de autocarros,

III. Acesso/partilha de infraestruturas

Backhaul

Acesso/partilha de infraestruturas

físicas (condutas, postes) para

instalação de cabos e equipamentos

– ORAC, ORAP e Dec-Lei n.º 123

Radio Equipment

Postes (aéreo)

Condutas/CV

(subterrâneo)

Fibra Óptica

CV acesso edifício

Core

Fibra ótica, Circuitos

alugados, Ethernet,

Conectividade, Alta

capacidade

www

Backbone

CV CV



14

Plano Trienal 2022-2024 :  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1709834

Objetivos estratégicos (ANACOM):

• Elaborar proposta de transposição de alterações à Diretiva redução de custos 
Alterações ao Decreto-Lei n.º 123/2009 (na sequência de alterações à BCRD)

• Levantamento geográfico da cobertura das redes de comunicações 

eletrónicas Despacho n.º 10631/2021 de 29/10 – Criação do GT Conectividade, definição de 3 fases                

Despacho n.º 10987/2021 de 10/11 – Informação cobertura VHCN, cadernos encargos, concurso

• Análise dos mercados grossistas 1/2020 e 2/2020                                        
Definição de mercado, Identificação de entidade(s) detentora(s) de Poder de Mercado Significativo, 

imposição/alteração/eliminação de obrigações (e.g. ORAC, ORAP, acesso a fibra)

• Análise dos preços da ORAC e da ORAP                                                         
Revisão dos preços dos serviços grossistas - datados de 2006 e de 2010, respetivamente

• Plano de supervisão das obrigações previstas no Decreto-lei n.º 123/2009                     
E.g. Ao nível do acesso a infraestruturas aptas, cadastro no SIIA, anúncio de obras de construção

• Promoção de ações de cooperação com as autarquias (e.g. no âmbito da 

instalação e gestão de infraestruturas)                                                                 
E.g. realização de Webinars - Cooperação ao nível do 5G (e.g. novo regime das smallcells).

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1709834

