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DECISÃO 

Da reclamação apresentada pela MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, 

S.A., relativa à decisão final sobre as alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na 

decisão de 25.07.2019 

 

1. Enquadramento 

Por deliberação de 08.11.2022, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou a decisão 

final sobre as alterações à Oferta de Referência de Acesso a Condutas (ORAC) e à Oferta 

de Referência de Acesso a Postes (ORAP) não incluídas na decisão de 25.07.20191 (de ora 

em diante “Decisão”). Esta decisão deriva do sentido provável aprovado em 25.07.2019 

(doravante “SPD”), submetido a audiência prévia e a consulta pública e, posteriormente, do 

respetivo projeto de decisão final submetido ao procedimento específico de notificação à 

Comissão Europeia, ao Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas 

e às Autoridades Reguladoras Nacionais dos outros Estados-Membros da União Europeia. 

A Decisão foi notificada à MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (doravante 

“MEO” ou “Reclamante”) no dia 11.11.2022. 

Inconformada com esta decisão, a MEO, em 05.12.2022, veio apresentar uma reclamação 

administrativa ao abrigo do disposto nos artigos 184.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), requerendo a anulação, por invalidade, da Decisão, no seu todo e, sem 

prejuízo deste pedido, a anulação, por ilegalidade, das determinações D9., D10., D11., D12., 

e, por inerência, D.13., constantes da [mesma] Decisão Final. 

Subsidiariamente, a MEO veio requerer que, no caso de a ANACOM não deferir este pedido, 

modificasse a determinação D9. da Decisão Final, por ilegalidade, de modo a consagrar 

expressamente o dever dos beneficiários da ORAP de notificar a MEO (prévia ou, pelo 

menos, a posteriori) da instalação dos cabos de drop de cliente nos postes que são sua 

propriedade. 

 
1  Decisão que foi precedida do “Relatório da audiência prévia e do procedimento geral de consulta sobre o sentido 

provável de decisão relativo a alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão de 25.07.2019” (de ora 
em diante “Relatório de Audiência Prévia”), aprovado por deliberação do Conselho de Administração da 
ANACOM de 23.09.2022, que fundamenta e faz parte integrante da Decisão. 
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Adicionalmente, a MEO veio requerer, nos termos do disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 189.º 

do CPA, a suspensão total da Decisão Final enquanto a presente Reclamação não fosse 

expressamente decidida. 

Por último, a MEO requereu, a título subsidiário, que caso assim não se entenda[esse], 

fossem suspensas as determinações que impõem alterações à ORAP, nomeadamente as 

D9., D10., D11., D12., e, por inerência, D13., constantes da Decisão Final. 

2. Admissibilidade da reclamação 

A MEO tem legitimidade para reclamar da Decisão, uma vez que é titular de direitos subjetivos 

ou interesses legalmente protegidos e se considera lesada pela prática do ato administrativo 

em questão, pelo que se encontram preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 186.º, 

n.º 1, alínea a) do CPA. 

Constata-se também que a reclamação apresentada pela MEO foi entregue na ANACOM 

dentro do prazo previsto no artigo 191.º, n.º 3 do CPA.  

Com efeito, a MEO foi notificada da Decisão a 11.11.2022 e, como tal, o prazo para 

apresentação de reclamação terminava a 05.12.2022, data em que foi entregue na ANACOM 

a reclamação agora em análise. 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 192.º do CPA, em 09.12.2022 a ANACOM 

notificou as várias empresas que têm por objeto a atividade de operador de rede de 

comunicações eletrónicas e, como tal, podem ser prejudicadas pela procedência da 

reclamação apresentada pela MEO, para que, na qualidade de contrainteressadas, viessem 

ao presente processo alegar o que tivessem por conveniente sobre o pedido e respetivos 

fundamentos no prazo (legal) de 15 dias úteis. 

Na sequência desta notificação a ANACOM recebeu, dentro do prazo para o efeito fixado, as 

pronúncias da BT Portugal, Telecomunicações, Unipessoal, Lda. (BT Portugal), da DIGI 

Portugal, Lda. (DIGI), da NOWO Communications, S.A. (NOWO), da NOS Comunicações, 

S.A., da NOS Madeira, S.A. e da NOS Açores, S.A. (Grupo NOS – doravante NOS) e da 

Vodafone Portugal, Comunicações, S.A. (Vodafone). 
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3. Indeferimento do pedido de suspensão da execução da decisão da ANACOM de 

08.11.2022 

Com a reclamação administrativa apresentada, a MEO veio também requerer, ao abrigo do 

disposto no artigo 189.º, n.º 2 do CPA, a suspensão total da execução da Decisão até à 

decisão expressa da reclamação, ou, subsidiariamente, não sendo deferida a suspensão total 

da indicada decisão, a suspensão das determinações que impõem alterações à ORAP, 

nomeadamente as previstas nos pontos D9., D10., D11., D12., e, por inerência, a prevista no 

ponto D13., constantes da Decisão. 

Em resultado da análise que fez deste pedido, para a qual aqui se remete nos termos e para 

os efeitos previstos na lei, por deliberação do Conselho de Administração de 13.12.2022, a 

ANACOM concluiu que não se mostrava verificado o preenchimento, cumulativo, dos vários 

requisitos legais previstos no artigo 189.º do CPA, dos quais depende a atribuição de efeitos 

suspensivos e, em consequência, decidiu não decretar a suspensão da execução da 

totalidade ou mesmo apenas de uma parte da Decisão tal como requerido. 

Esta decisão foi notificada à MEO em 13.12.2022. 

4. Fundamentos invocados pela Reclamante 

Sumariamente, a MEO fundamenta a sua reclamação na ilegalidade de parte das 

determinações contidas na Decisão, aludindo, em particular, às respeitantes a alterações 

impostas à ORAP e invoca quer fundamentos de natureza geral, quer aspectos específicos, 

relativos a alegadas incoerências manifestas da Decisão ou erros evidentes de análise, 

aspectos que, no entendimento manifestado, viciam, incontornavelmente, esta Decisão. 

4.1. Fundamentos de natureza geral 

Na tese que apresenta, a MEO alega que a decisão reclamada lesa, fortemente, os seus 

direitos fundamentais, em especial os direitos de propriedade privada e à livre iniciativa 

privada, que são dignos de proteção constitucional direta, bem como no quadro dos Tratados 

Europeus e da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Assim, alega a MEO que a Decisão, no que respeita a cabos de drop de cliente e à 

propriedade sobre postes, a proíbe (i) de receber qualquer informação sobre as atividades 

de terceiros na sua própria propriedade; (ii) de ser remunerada por terceiros pelo acesso, 
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instalação e ocupação da sua propriedade; (iii) de aplicar penalidades pelo uso irregular ou 

abusivo da sua propriedade; e (iv) de recolher prova de atividades que ocorram, em última 

análise, sob a sua própria responsabilidade enquanto proprietária dos postes, prevendo, em 

paralelo, um agravamento substancial das suas responsabilidades no que respeita à gestão, 

segurança e manutenção das infraestruturas. 

Refere ainda a Reclamante que a Decisão tem por base análises de mercado realizadas em 

2017 e, como tal, reflete uma situação que se encontra desatualizada ou que não cumpre as 

exigências de atualização estabelecidas na lei, consagra medidas gravosas, 

desproporcionais e sem justificação no Relatório de Audiência Prévia2 e impõe obrigações 

com retroatividade extrema, em claríssima ofensa a elementares noções de segurança e de 

tutela da confiança. 

Concretamente sobre a desproporcionalidade da Decisão, que considera ser invalidante, a 

MEO, citando um parecer3 que junta, alega que das medidas impostas resulta um incremento 

marginal mínimo para a realização da concorrência e, em simultâneo, um grave e substancial 

sacrifício dos seus direitos fundamentais de propriedade e à livre iniciativa privada. Em 

consequência, entende que a Decisão não observa o princípio da proibição do excesso, nas 

suas dimensões de proporcionalidade e de razoabilidade, que se encontram expressamente 

acolhidos no artigo 18.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa (adiante “CRP”), pois 

os objetivos visados pela mesma poderiam ser alcançados através de medidas menos 

restritivas, evitando-se dessa forma uma tão acentuada compressão dos direitos 

fundamentais acima indicados.  

Por outro lado, alega ainda a MEO que, com a imposição retroativa, a 22.12.2010, das 

medidas ordenadas, a Decisão viola os acima mencionados direitos fundamentais, 

afrontando os basilares princípios jurídicos e regulatórios da segurança jurídica e da proteção 

da confiança, inexistindo habilitação legal que permita à ANACOM atribuir efeito retroativo à 

Decisão e, muito menos, reportar tal efeito a 2010. Adianta que a retroatividade determinada 

 

2 Neste Relatório a ANACOM analisou as pronúncias apresentadas na audiência prévia e no procedimento geral 
de consulta sobre o SPD relativo a “alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão de 25.07.2019” 
(aprovado por deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 23.09.2022), fazendo este parte 
integrante da Decisão. 

3 Parecer subscrito pelo Professor Doutor Jorge Reis Novais e pelo Mestre Tiago Fidalgo de Freitas. Importa 
assinalar que o parecer é datado de 20 de janeiro de 2020, ou seja, tendo apenas por referência o SPD de 
25.07.2019 que antecedeu a Decisão e, por isso, não levando em linha de conta toda a fundamentação oferecida 
no Relatório de Audiência Prévia aprovado em 23.09.2022, nem na decisão final de 08.11.2022 que não é 
totalmente coincidente com o preconizado no referido SPD. 
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geraria efeitos de insegurança jurídica intoleráveis, na medida em que todos os efeitos 

entretanto produzidos ao longo destes últimos nove anos seriam agora postos em causa. 

Ainda sobre este aspecto da Decisão, a MEO remete para o parecer citado no qual se 

sustenta que não decorre da lei uma autorização que habilite a ANACOM a conferir efeito 

retroativo às suas decisões, afirmando que o artigo 68.º, n.º 3, alínea a), da Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas ou LCE2004) não é aplicável no caso em 

análise, pois nenhuma das obrigações que a ANACOM pretende impor «…carece, para ser 

dotada de efetividade a partir do momento em que fosse adotada, de ser acompanhada de 

retroatividade e, muito menos, de uma retroatividade que remonte a 2010».   

Com os argumentos e fundamentos acima sintetizados, a MEO entende que a Decisão viola 

a exigência da reserva de lei própria do Estado de Direito expressamente acolhida no artigo 

165.º, n.º 1, alínea b) da Constituição, entendendo assim, também, que a constitucionalidade 

desta Decisão pode ser questionada. 

Perante tais argumentos, conclui a MEO que a Decisão padece de diversos e substanciais 

vícios que acarretam a sua manifesta ilegalidade, o que a torna anulável por vício de violação 

de lei, para além de ser ainda passível de gerar outras consequências. 

4.2. Fundamentos específicos 

Entende a Reclamante que, analisada a Decisão em conjunto com o Relatório de Audiência 

Prévia, resulta que a ANACOM analisou de forma errada, incoerente e contraditória alguns 

dos elementos carreados para o processo, nomeadamente em relação à determinação D 9., 

na qual se estabelece que a instalação de cabo de drop de cliente por parte do beneficiário 

da ORAP não implica o envio de qualquer notificação prévia ou a posteriori à MEO. Na 

perspetiva da Reclamante, a factualidade em que a ANACOM baseia este ponto da sua 

Decisão está longe da realidade dos factos e assenta em manifestos erros de apreciação, 

circunstâncias que, no seu conjunto, justificam a sua revisão. 

4.2.1. Erros de apreciação. Adequação da medida – Princípio da equivalência de inputs  

Quanto a este aspecto em particular, a MEO alega que a ANACOM faz uma errada leitura e 

tratamento do princípio da não discriminação, na vertente de equivalência de inputs (Edl), não 

apresentando qualquer fundamento que sustente a inexistência de um dever de notificação, 

ainda que a posteriori, da instalação de cabos de drop de cliente. 
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Especificamente sobre a errada leitura do princípio da Edl, a MEO sublinha que este princípio 

implica, sempre, uma análise bilateral de forma a assegurar que nenhuma entidade é 

favorecida ou desfavorecida em relação a outra e que qualquer imposição deve assentar na 

demonstração, in casu, da sua imprescindibilidade, juízo que implica a comparação da 

medida com as demais alternativas que a entidade reguladora sectorial se poderia socorrer. 

Assim, o princípio da Edl é orientado pela aplicação do princípio da proporcionalidade e 

implica uma ponderação dos custos e dos benefícios, sendo particularmente relevante 

quando tal ocorre na sequência de um procedimento de análise de mercado. 

Considera a MEO que as obrigações previstas na Decisão, em particular na determinação  

D 9., colocam a MEO numa situação de manifesta desvantagem em relação aos seus 

concorrentes, contrariando as exigências decorrentes do princípio da Edl, ao que acresce o 

carácter manifestamente desproporcional das obrigações fixadas e a inexistência de 

demonstração de que estas sejam o meio adequado para a prossecução do interesse público. 

Sustenta ainda a MEO que a garantia de uma sã concorrência não é minimamente afetada 

caso aquela empresa tenha conhecimento das intervenções efetuadas nos seus postes. 

4.2.2. Informação sobre intervenções nos postes da MEO 

Na ótica da MEO, o entendimento expresso pela ANACOM de que, quer a notificação (prévia 

ou a posteriori), quer o agendamento da instalação de cabos de drop de cliente do 

beneficiário, introduziriam, desnecessariamente, entraves num processo que, na prática, 

funcionou e tem funcionado sem qualquer percalço, é errado e não considera, devidamente, 

os elementos carreados para o processo.  

a) O registo de instalação e localização dos drops 

Refere a MEO que, embora não tenha um processo interno específico para cabos de drop de 

cliente, envolvendo pedido de acesso, agendamento e registo de cadastro, a empresa possui 

o registo dos agendamentos e conclusão das intervenções que faz para si própria, 

controlando todo o processo de instalação dos seus cabos de drop de cliente e, como tal, tem 

pleno conhecimento e controlo da data, da hora e da localização de todos os pontos de 

distribuição em que serão feitas intervenções. Considera, por isso, que, com este registo 

pode, se assim pretender, exercer ações de controlo e de auditoria a posteriori sobre os seus 

equipamentos, intervenção que fica prejudicada relativamente aos beneficiários da ORAP se 
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não existir uma obrigação de notificação daquela instalação (prévia ou subsequente à 

intervenção).  

Afirma que o entendimento da ANACOM – sobre a inexistência de um procedimento 

específico para a instalação de cabos de drop de cliente – é um primeiro aspecto que 

evidencia uma leitura incorreta da Edl e conduz a que os beneficiários da ORAP fiquem com 

mais flexibilidade na instalação de cabos de drop de cliente do que a própria MEO. 

Refere ainda a MEO não ser correto afirmar que os beneficiários da ORAP não recolhem ou 

possuem informação sobre os cabos de drop que instalam, considerando o entendimento da 

ANACOM de que todos os beneficiários da ORAP deverão manter sempre disponíveis, nas 

suas bases de dados internas, os registos dos pedidos e toda a informação relevante 

associada à realização de instalações dos seus cabos. Trata-se, segundo a MEO, de uma 

informação que os beneficiários da ORAP já têm ou devem passar a ter e, como tal, não é 

uma informação inexistente ou sequer desproporcional para os referidos operadores 

recolherem. Assim, considera que ao determinar a inexigibilidade da recolha e envio à MEO 

desta informação, a Decisão exige a esta empresa um esforço e custos significativos com 

potenciais ações de monitorização. 

A Reclamante contesta também que, como referido na Decisão, pelo facto de conhecer os 

locais da instalação de Pontos de Ligação (PL) dos beneficiários nos seus postes, fique desde 

logo a saber que a partir de cada ponto de ligação poderão vir a ser instalados cabos de drop. 

O entendimento manifestado na Decisão não tem em consideração a existência de dezenas 

de milhares de pontos de ligação dos beneficiários da ORAP, o que determina que seja 

impossível e economicamente insustentável acautelar uma verificação de todas as 

instalações a partir dessa informação. 

b) A (des)necessidade de notificação da instalação de drops e as observações dos 

concorrentes e beneficiários da ORAP sobre esta exigência 

Alega a MEO que a ANACOM, na valoração que faz da informação carreada para o processo 

pela E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. (E-REDES), em que conclui que esta 

empresa não exige o envio de uma notificação prévia para a instalação de cabos de drop de 

cliente onde já esteja instalado um cabo de rede do operador, nem o envio de cadastro de 

drop de cliente, desconsidera a informação, também prestada pela mesma empresa, de que 

a solução seguida é justificada por ser exigido que o operador de comunicações eletrónicas 
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comunique previamente a intenção de realizar trabalhos na infraestrutura, tomando a E-

REDES conhecimento das atividades que ocorrem em cada momento na sua rede e 

autorizando-as, podendo optar pela sua supervisão.  

Vem assim a MEO sustentar que essa outra entidade que, em Portugal, tem uma oferta de 

acesso a postes (a E-REDES), informou, de forma clara, que as intervenções efetuadas na 

sua infraestrutura são, efetivamente, comunicadas previamente. 

Acrescenta a Reclamante que, em determinados momentos deste processo, alguns dos seus 

concorrentes e beneficiários da ORAP não se mostraram contra a realização de notificação 

relativa à instalação de cabos de drop de clientes, facto este que teria sido desconsiderado 

pela ANACOM – mesmo a Vodafone, que se manifestou favorável à ausência de notificação, 

admitiu, no passado, essa possibilidade. 

Vem a MEO concluir nesta sede que, conjugando o princípio da Edl com a prática seguida 

pelos operadores com ofertas semelhantes e com a posição manifestada pelos operadores 

concorrentes, é manifesto que a ANACOM errou ao apreciar esta matéria. 

c) Ausência de distinção entre notificações prévias e a posteriori 

Refere também a MEO que a ANACOM não fez qualquer distinção entre notificações prévias 

e as comunicações a posteriori, tratando estas duas realidades da mesma forma embora, no 

entendimento da empresa, sejam duas soluções bastante diferentes. Percebendo que a 

ANACOM teme alegados riscos concorrenciais que uma notificação prévia possa originar, a 

MEO vem sublinhar que no processo não foram apresentadas quaisquer evidências deste 

tipo de práticas, acrescentando que quaisquer riscos concorrenciais não subsistirão nos 

casos de uma notificação a posteriori. 

Ainda neste plano, acrescenta a MEO que a ANACOM não justifica as consequências 

negativas que poderiam decorrer para o princípio da Edl ou para a concorrência da exigência 

de uma notificação a posteriori. 

Também neste plano a MEO considera que a Decisão é profundamente discriminatória, 

prejudicando a sua posição relativamente aos demais beneficiários da ORAP. 
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d) Gestão, segurança e estabilidade dos postes da MEO 

Sustenta a MEO que a desconsideração da importância da notificação a posteriori da 

instalação de cabos de drop de clientes para a gestão, segurança e estabilidade das 

infraestruturas assenta numa contradição e num erro manifesto de apreciação por parte da 

ANACOM. 

Subscrevendo o entendimento expresso na Decisão, de que é sobre si que incidem as 

obrigações de gestão, manutenção da qualidade e segurança das suas redes e 

infraestruturas, a MEO alega que a informação sobre a instalação de drop de cliente por parte 

dos beneficiários da ORAP é fundamental para assegurar o adequado cumprimento daquelas 

obrigações e para mitigar eventuais danos perante terceiros e perante os beneficiários 

daquela oferta de referência. 

Considera ainda a MEO que a ANACOM fez uma leitura enviesada do parecer técnico do 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) para concluir que a MEO não necessita de 

informação sobre o número de cabos de drop de cliente e que esta não é relevante para a 

segurança dos postes e, por conseguinte, de toda a rede. Na tese da Reclamante, a 

ANACOM ignorou passagens do referido parecer nas quais era reconhecida a existência de 

um limite máximo do número de cabos de drop que podem ser instalados num poste sem pôr 

em causa a estabilidade e segurança do mesmo e da rede, bem como o acréscimo de 

vulnerabilidade de um poste mais carregado. 

A MEO também alega que a leitura que a ANACOM faz do referido na sua pronúncia sobre o 

SPD de 25.07.2019 (que antecedeu a Decisão) a propósito da oferta da ORANGE é errada. 

Afirma que, naquela sede, listou apenas os requisitos que a ORANGE define para aceitar a 

instalação de cabos de drop de cliente sem pedidos específicos, não podendo daí retirar-se 

a conclusão de que os referidos cabos não apresentam riscos para a estabilidade dos postes.  

Acrescenta a MEO que a informação sobre as instalações de cabos de drop de cliente é 

também relevante para que as suas prioridades de manutenção possam ser adequadamente 

dimensionadas e orientadas para fortalecer atempadamente os postes que estejam mais 

carregados de cabos.  

Ainda neste domínio, refere que a Comissão Europeia, nas questões que dirigiu à ANACOM 

(por e-mail), evidenciam que aquela instituição considera que as alterações à ORAC e à 

ORAP colocam a MEO numa situação de manifesta falta de informação, criam uma situação 
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particularmente lesiva para a empresa e comprometem, seriamente, a segurança dos postes 

e da infraestrutura de rede. 

Conclui a MEO que, nas respostas que são dadas aos argumentos expostos na sua pronúncia 

e nas respostas aos esclarecimentos solicitados pela Comissão, a ANACOM não veiculou 

argumentos que justifiquem, minimamente, a solução adotada na Decisão, salientando ainda 

que o facto de, há muito tempo, estar a ser seguido um procedimento incorreto ou imperfeito 

– ausência de informação cadastral completa – e de essa omissão nunca ter causado 

problemas, não justifica que não se promova a sua alteração. 

4.2.3. Alterações da ORAC 

Na sua reclamação a MEO vem sustentar a ilegalidade de toda a Decisão, abrangendo, por 

isso, todas as alterações determinadas à ORAP e à ORAC conforme, “por inerência”, decorre 

do fixado no ponto D 13. da Decisão. 

Muito embora venha invocar a ilegalidade da ORAC, a MEO não adita qualquer argumento 

que se prenda, especificamente, com o conteúdo da Decisão que é aplicável a esta oferta 

que venha justificar uma exposição ou análise autónoma na fundamentação da presente 

decisão4. 

5. Apreciação 

Com a reclamação apresentada, a MEO requer a anulação, por invalidade, da Decisão no 

seu todo e, especificamente, do que é determinado nos pontos D 9., D 10., D 11., D 12. bem 

como, “por inerência”, no ponto D 13. 

Sucede, porém, que os argumentos e elementos apresentados pela MEO versam, apenas, 

sobre os pontos D 9. a D 12. da Decisão, não contendo, portanto, elementos concretos 

passíveis de justificar uma diferente ponderação dos demais pontos decisionais, os quais já 

foram analisados de forma fundamentada na Decisão proferida e no Relatório de Audiência 

Prévia (que é parte integrante daquela).  

Consequentemente, a presente análise incidirá, apenas, sobre os elementos e os argumentos 

agora aduzidos pela MEO sobre os pontos da Decisão acima indicados e que, podendo afetar 

a sua subsistência, não determinam a invalidade das demais determinações que constam da 

 
4 Sobre esta matéria, remete-se para as pp. 176 e sgs. do Relatório da Audiência Prévia. 
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Decisão, razão pela qual a ANACOM conclui, desde já, pela improcedência, quanto a estas, 

da invalidade requerida.  

Como resulta do acima exposto, a MEO sustenta a invalidade da Decisão com base na sua 

ilegalidade, por violação de direitos fundamentais (por um lado, o direito de propriedade e o 

direito à livre iniciativa privada, por violação do princípio da proibição do excesso, nas suas 

dimensões de proporcionalidade e de razoabilidade e, por outro lado, a ausência de 

habilitação legal para impor efeitos retroativos, afrontando os princípios da segurança jurídica 

e da proteção da confiança – ponto 5.1. que se segue) e, ainda, por as medidas adotadas 

assentarem numa errada leitura do princípio da Edl – enquanto concretização do princípio 

geral da não discriminação –, bem como em contradições e em erros manifestos de 

apreciação dos elementos recolhidos (ponto 5.2. que se segue). 

A apreciação do alegado segue, por isso, a estrutura da argumentação invocada pela 

Reclamante, e considera, em cada um dos referidos pontos, os contributos e observações 

apresentados pelas contrainteressadas que se pronunciaram, sendo de evidenciar que, todas 

elas, manifestaram a sua concordância com a Decisão, subscrevendo os fundamentos em 

que a mesma assenta e aditando, em alguns casos, argumentos que se consideram reforçar 

o sentido do conteúdo da Decisão. É, ainda, considerado o parecer emitido pelo Professor 

Doutor Pedro Moniz Lopes, junto ao processo administrativo. 

Em 11.01.2023, a Vodafone remeteu o parecer5 que esta empresa e a NOS tinham protestado 

juntar com as pronúncias que tempestivamente apresentaram, tendo a NOS entretanto 

remetido o mesmo parecer em 13.01.2023. Tendo o parecer em causa sido recebido em data 

posterior ao prazo legalmente fixado para a apresentação de pronúncias por parte das 

contrainteressadas, o mesmo não será apreciado na presente decisão, muito embora tenha 

sido junto ao processo administrativo respeitante ao procedimento iniciado com a reclamação 

submetida pela MEO.  

Ao longo da presente análise e sempre que relevante será exposta a posição manifestada 

pelas referidas contrainteressadas.  

Por último, e a título prévio, salienta-se que na reclamação a MEO alega que os diversos 

aspectos que ali aborda foram já “apresentados e tratados, com o necessário detalhe e 

extensão”, na sua Pronúncia sobre o SPD que precedeu a Decisão e que, como tal (e “por 

 
5 Parecer da autoria do Professor Doutor Pedro Costa Gonçalves. 
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razões de simplicidade e clareza” da reclamação), dá por “integralmente reproduzidos”, os 

argumentos que ali aduziu (cfr. o ponto 16. da reclamação). 

Neste contexto, e tendo em conta que, efetivamente, as questões suscitadas em sede de 

reclamação foram já analisadas no âmbito da Decisão e do Relatório de Audiência Prévia que 

a integra, também a ANACOM, por motivos de economia processual e de forma a evitar uma 

repetição exaustiva da análise expendida naqueles documentos, remete para esta, referindo 

na presente decisão apenas os aspectos mais relevantes, que considera deverem ser 

salientados. Assim sendo, dá por integralmente reproduzidos, para todos os devidos e legais 

efeitos, os argumentos e fundamentos que constam daqueles dois documentos.  

5.1. Ilegalidade por violação de direitos fundamentais 

5.1.1. Violação do Direito de propriedade privada e do direito à livre iniciativa privada 

Conforme é reconhecido pela MEO os direitos de propriedade e de livre iniciativa privada 

podem, com determinados limites e adequados fundamentos, ser objeto de compressão. 

Com efeito, a MEO não contesta que, com o objetivo de promover a concorrência na oferta 

de redes de comunicações eletrónicas, de serviços de comunicações eletrónicas, de recursos 

conexos e de serviços conexos, assim como a concorrência eficiente ao nível das 

infraestruturas, a ANACOM possa determinar obrigações que, como sucede no caso em 

análise, tenham impacto no uso e fruição/exploração de bens de que aquela empresa é 

proprietária ou explora. Remete-se, a este respeito, para a resposta à primeira questão 

colocada no Parecer subscrito pelo Professor Doutor Pedro Moniz Lopes6. 

Na reclamação, a tónica é, assim, colocada na proporcionalidade da compressão do direito 

da MEO, resultante da Decisão. É esse o sentido do parecer que a MEO junta, no qual é 

sustentado que as obrigações impostas pela Decisão «…constituem um acréscimo 

substancial e grave de sacrifício nos bens jusfundamentalmente protegidos pelo direito 

fundamental de propriedade e pelo direito fundamental a livre iniciativa privada da MEO. 

Violam, portanto, estes direitos fundamentais na medida em que não observam os comandos 

normativos do princípio da proibição do excesso, na sua dimensão de proporcionalidade, 

acolhido implicitamente no artigo 2.º da Constituição e expressamente no artigo 18.º, n.º 2, e 

no artigo 266.º da Constituição». 

 
6 Cfr. pp. 7 a 53 do Parecer.  
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Ora, não pode a ANACOM concordar com este entendimento.  

Em primeiro lugar, a análise de proporcionalidade relativa à imposição de obrigações que 

onerem o direito de propriedade sobre as infraestruturas da rede da MEO não pode seguir 

uma análise semelhante à que seria seguida se em causa estivesse um direito de propriedade 

de um qualquer particular. Estando em causa uma atividade regulada e tendo em conta o 

interesse público a prosseguir, é admissível que o direito de propriedade da MEO possa ser 

objeto de uma “compressão” mais intensa – em função das circunstâncias e da necessidade 

de prosseguir o fim contraposto – do que a que, habitualmente, poderia ser imposta, 

admitindo-se, assim, um “enfraquecimento” deste direito por via da regulação.  

Acresce que a Decisão é necessária para eliminar obstáculos à prestação de serviços 

(retalhistas) por parte das empresas concorrentes da MEO que utilizam a ORAP para alojar 

elementos das suas redes (i.e. tornando mais simples e expedita e menos onerosa a 

instalação das redes) e, através destas prestar serviços aos seus clientes finais, bem como 

para limitar intervenções da MEO que, enquanto proprietária ou gestora das infraestruturas 

aptas utilizadas, fica com acesso7 a informação privilegiada, a qual, se usada, lhe proporciona 

uma vantagem relativamente às empresas suas concorrentes em ações de angariação e 

recuperação de clientes.  

As obrigações fixadas são as adequadas para (i) agilizar o lançamento de drop de cliente a 

que os beneficiários da ORAP recorrem para a prestação de serviços aos seus clientes, (ii) 

eliminar obstáculos não necessários à instalação daqueles elementos de rede e (iii) prevenir 

que a MEO recolha informação relevante para a angariação e recuperação de clientes das 

empresas suas concorrentes que recorrem às infraestruturas aptas que são objeto daquela 

oferta de referência. 

A ANACOM considerou que as determinações previstas na Decisão teriam um impacto 

positivo significativo na promoção da concorrência nos mercados de comunicações 

eletrónicas, opinião que foi corroborada pelos interessados que se pronunciaram sobre o SPD 

que a antecedeu, bem como pelas contrainteressadas no âmbito do presente procedimento. 

Esta Autoridade concluiu ainda que da Decisão não resultam encargos incrementais 

 
7 Note-se que o aqui referido não significa que a ANACOM admita que a MEO possa legítima e legalmente usar 

essa informação para fins diversos daqueles que determinam o acesso à mesma. A utilização dessa informação 
para fins diferentes dos que determinaram a sua obtenção violaria o dever de confidencialidade fixado no artigo 
65.º da LCE2004 e, atualmente, no artigo 83.º da LCE2022 (Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela 
Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto).  
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excessivos para a MEO visto que, como se referiu no Relatório da Audiência Prévia, não 

existem alterações significativas ao status quo vigente (anterior à tentativa de imposição 

unilateral por parte da MEO de novas obrigações aos seus clientes grossistas através das 

alterações introduzidas, por sua iniciativa, na(s) versão(ões) da ORAP publicadas em 20178)9. 

A este respeito justifica-se agora referir o que, a propósito do alegado incremento marginal 

mínimo da Decisão da ANACOM para a promoção da concorrência invocado pela MEO, é 

mencionado pela NOWO nas observações que apresenta. Refere esta contrainteressada (vd. 

pág. 2 da sua pronúncia) que as determinações da «…Decisão Final relativamente a cabos 

de drop de cliente são essenciais para assegurar uma concorrência efetiva entre os 

beneficiários da ORAP e a MEO…», subscrevendo a afirmação feita pela ANACOM (refletida 

na Decisão) de que «é precisamente em relação aos cabos de drop de cliente que existe um 

maior número de ordens de serviço em comparação com o número de ordens de serviço para 

instalação de cabos de rede, pelo que quaisquer complexidades operacionais 

introduzidas a este nível prejudicam o serviço ao cliente e têm um impacto negativo 

em termos de custos.» (destacado pela NOWO) 

Acrescenta esta contrainteressada que «A adoção do modelo EoI não constitui um 

incremento marginal de benefício a nível de concorrência, como alega a MEO, sendo, pelo 

contrário, muito significativo para o estabelecimento de um level playing field entre os 

beneficiários e a MEO, para além de ser preconizado no Quadro Regulatório das 

Comunicações Eletrónicas da União Europeia, já transposto para o ordenamento jurídico 

nacional através da Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, que aprovou a Lei das Comunicações 

Eletrónicas» (vd. pág. 3 da pronúncia).  

Também a Vodafone contesta o alegado incremento marginal mínimo da Decisão na 

promoção da concorrência. Esta empresa salienta (nas págs. 2 e 3 da sua pronúncia) que 

«…o próprio parecer refere que as medidas que se propunham adotar (o parecer é de 2020 

 

8 Recorda-se que as novas obrigações unilateralmente impostas, introduzidas por iniciativa da MEO nas versões 
4 e 5 da ORAP em 16 e 30 de maio de 2017, respetivamente (e que produziam efeitos: a versão 4, no que 
respeita ao (novo) procedimento de instalação de cabos de drop, a 16 de junho de 2017 e a versão 5, a 30 de 
junho de 2017) mereceram forte contestação por parte dos maiores clientes grossistas das ofertas (NOS e 
Vodafone) que requereram a esta Autoridade a suspensão dessas versões da oferta então publicadas pela 
MEO, a qual viria a ser decretada por decisão da ANACOM de 29 de julho de 2017 (produzindo efeitos a partir 
de 6 de julho de 2017) e que se manteria até à publicação de uma decisão final de alterações à ORAC e à ORAP 
– note-se, a este propósito, que a primeira dessas decisões foi aprovada em 12.09.2019 e a segunda é a Decisão 
agora reclamada (de 08.11.2022). 

9 Neste sentido veja-se o Parecer do Professor Doutor Pedro Moniz Lopes, a pp. 49-53. 
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e versa sobre o sentido provável de decisão relativo às alterações à Oferta de Referência de 

Acesso a Condutas (ORAC) e à Oferta de Referência de Acesso a Postes (ORAP) não 

incluídas no projeto de decisão sobre alterações à ORAC e à ORAP aprovado a 25.07.2019), 

representam, efetivamente, um incremento positivo da concorrência/benefício (vide pp. 54 e 

111 do Parecer).» A Vodafone salienta ainda a necessidade de não descurar o benefício que 

as medidas representam para quem as usufrui, «…pese embora haja um sacrifício para o 

detentor».  

Na linha do que é referido pelas duas contrainteressadas acima indicadas, a DIGI vem 

também sustentar que as medidas adotadas pela ANACOM são «…essenciais para a 

promoção e melhoria de uma concorrência sustentada nos mercados de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas» (vd. 1.º da sua pronúncia). 

Assim e como é reconhecido pelas contrainteressadas, as alterações ordenadas pela 

Decisão têm um efetivo e relevante impacto para a promoção da concorrência, – princípio 

jurídico com hierarquia constitucional – criando condições no sentido de garantir um efetivo 

level playing field para todos os concorrentes nos mercados a jusante, facilitando a instalação 

de rede por parte dos operadores alternativos, reduzindo quaisquer incentivos que pudessem 

existir para que o operador com poder de mercado significativo – a MEO – pudesse ter acesso 

a informação sobre os clientes dos beneficiários das ofertas de referência, que são seus 

concorrentes nos mercados retalhistas. Com efeito, o eventual prejuízo imposto à MEO 

considera-se justificado e proporcional face ao benefício que as obrigações consagradas na 

Decisão visam incrementar na promoção da concorrência, conforme adiante melhor se 

detalhará. 

Quando analisada a compatibilidade da Decisão com o princípio da proibição do excesso 

(proporcionalidade), após ponderação dos elementos recolhidos, das características da 

ORAP e do processo de instalação de drop de cliente, a ANACOM, tendo ponderado medidas 

alternativas, não identificou nenhuma que fosse, simultaneamente, menos restritiva dos 

direitos da MEO e igualmente adequada a alcançar os mesmos fins. Tratando-se, não 

obstante, de uma análise casuística importa analisar, em particular, cada uma das obrigações 

fixadas que agora é contestada: 
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5.1.1.1. Proibição de a MEO estabelecer a obrigação de envio de informação (prévio ou 

a posteriori), de instalação de drop de cliente (D 9.)10 

Como ponto prévio importa salientar que a Decisão não obsta a que a MEO recolha 

informação sobre as atividades de terceiros na sua propriedade (p. ex. através de vistorias, 

fiscalizações, auditorias, etc.). O entendimento da ANACOM nesta sede é, outrossim, no 

sentido de que a MEO não pode obrigar os beneficiários da oferta regulada a prestarem 

informação sobre a localização e momento da instalação dos drops necessários à prestação 

de serviços aos seus clientes finais.  

Os meios que a MEO tem ao seu dispor para recolher informação (i.e., vistorias, fiscalizações, 

auditorias, entre outros) são, em rigor, os meios que esta empresa tem utilizado ao longo do 

tempo. A Decisão não altera, por isso, o status quo, nem impõe encargos adicionais quer à 

MEO, quer aos beneficiários.  

Objetivo visado 

Com este ponto D 9. da Decisão a ANACOM tem por objetivo a promoção da concorrência, 

agilizando os procedimentos necessários à disponibilização de serviços por parte dos 

beneficiários da ORAP e reduzindo as vantagens que para a MEO podem advir da captação 

dos clientes dos seus concorrentes no retalho. 

A notificação prévia, o agendamento e o eventual acompanhamento da instalação de cabos 

de drop de cliente gerariam custos adicionais para os beneficiários da ORAP, atrasos na 

instalação, assimetria de condições de instalação entre a MEO e os seus concorrentes 

retalhistas, tendo ainda o potencial risco de ações de winback, com óbvios impactos negativos 

ao nível da concorrência nos mercados retalhistas, já que a MEO concorre nestes mercados 

com os beneficiários da ORAP.  

Este risco da promoção de ações de captura de clientes não é meramente teórico, pois, 

segundo a NOS, existem [Início de Informação Confidencial – IIC ]  

 

[Fim de Informação 

Confidencial – FIC] (tendo a referida empresa junto, à respetiva pronúncia sobre a 

 
10 Abordada nas págs. 22 e ss. da Decisão e nas secções correspondentes do Relatório de Audiência Prévia. 
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reclamação, cópia de uma sentença, ainda não transitada em julgado, do Tribunal Judicial da 

Comarca de Lisboa). 

Em particular, no que respeita aos atrasos na instalação, caso fosse adotado o procedimento 

de instalação com agendamento, como pretendido pela MEO11, haveria sempre um risco 

potencial de a instalação de drops de clientes dos beneficiários poder ser objeto de atrasos 

ou adiamentos com impacto desfavorável na dinâmica concorrencial ao nível do retalho. Com 

efeito, enquanto a MEO pode proceder, de imediato, ao agendamento com a empresa 

subcontratada e com o cliente, os beneficiários teriam sempre de aguardar, pelo menos, 6 

horas úteis para iniciarem a instalação, podendo este prazo atingir as 24 horas úteis 

(enquanto para a MEO, em [IIC]    [FIC]% dos casos, o tempo entre o registo do pedido e o 

primeiro agendamento é inferior a 24 horas úteis). 

Assim, tendo em conta que quer a notificação prévia (e a posteriori), quer o agendamento, da 

instalação de cabos de drop de cliente do beneficiário, (i) introduziriam entraves 

desnecessários num processo que, na prática, funcionou e tem funcionado sem qualquer 

percalço, (ii) impactariam no equilíbrio entre as condições aplicáveis à MEO e as condições 

aplicáveis aos beneficiários seus concorrentes – criando as condições para que a MEO 

pudesse ter acesso a informação sobre clientes a recuperar durante o período inicial do 

contrato ou, antecipando as datas de termo de eventuais fidelizações, no termo destas – e 

(iii) poderiam afetar, desfavoravelmente, a dinâmica concorrencial ao nível do retalho, 

entendeu a ANACOM impedir que a MEO exija dos beneficiários da ORAP informação (prévia 

ou a posteriori) da instalação de drops de clientes. 

Note-se a este respeito que, ao ser impactado o nível concorrencial existente no mercado, 

criando um desequilíbrio entre os vários operadores em atividade que concorrem pelos 

mesmos clientes, estão a ser postos em causa os benefícios decorrentes de um mercado 

verdadeiramente competitivo, que se traduzem em ofertas mais variadas, com preços mais 

baixos e melhor qualidade de serviço, em claro prejuízo dos consumidores e dos demais 

utilizadores finais. 

 
11 A MEO justifica a notificação prévia com o facto de pretender acompanhar os trabalhos de instalação de todos 
os cabos de drop de cliente dos beneficiários da ORAP. 
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A solução seguida é a única que poderia ser adotada não havendo outra menos 

restritiva12 

As alterações que em maio de 2017 a MEO pretendeu incluir, unilateralmente, na ORAP, 

mereceram dos beneficiários, em particular da NOS e da Vodafone, forte contestação, tendo 

estes solicitado a suspensão da entrada em vigor das referidas alterações13. Na sequência 

da análise efetuada, a ANACOM considerou que as alterações em causa teriam um impacto 

negativo nos mercados de comunicações eletrónicas e, por decisão de julho de 2017, veio 

suspender aquelas versões das ofertas, até à publicação de uma decisão final de alterações 

à ORAC e à ORAP14. 

As principais desvantagens associadas ao procedimento de instalação de drops de cliente 

introduzido pela MEO na versão 4 da ORAP, em 16 de maio de 2017, são, como referido 

anteriormente, o potencial risco de comportamentos anti-concorrenciais, os custos adicionais 

para os beneficiários da ORAP (na sua pronúncia a NOWO detalha os “custos” e refere o 

“prazo de execução não negligenciável” associados às notificações, (vd. pág. 5)) e a 

assimetria de condições de instalação entre a MEO e os seus concorrentes retalhistas.  

Ora, o argumento de que a ANACOM priva a MEO dos elementos necessários para a 

identificação das áreas relevantes para a realização de auditorias não colhe, pois para este 

efeito aquela empresa poderia sempre utilizar a informação já recolhida sobre a instalação 

dos cabos de rede e de Pontos de Distribuição Ótico (PDO) ou TAP15, através das quais é 

possível definir as amostras necessárias para a realização de auditorias e fiscalizações 

regulares ao parque de postes (como não pode deixar de ter acontecido até agora). Note-se 

a este respeito que os beneficiários notificam a instalação dos referidos PDO ou TAP, sendo 

que os cabos de drop só podem ser instalados a partir destes equipamentos.  E não obstante 

seja elevado o número de PDO/TAP existentes – que, de qualquer forma, serão sempre 

objeto do programa de manutenção proativa da MEO baseado em amostras –, será 

 

12 Note-se uma vez mais, a este respeito, que a Vodafone refere na sua pronúncia que não foram apresentadas 
alternativas ao longo de todo o processo entendendo que, a existirem alternativas, já deveriam ter sido 
apresentadas para debate (pág. 3). 

13 Na sequência das alterações introduzidas pela MEO na ORAC e na ORAP, comunicadas por esta empresa, à 
ANACOM, em 16 de maio de 2017, e de forma a concluir a revisão em curso da ORAP e da ORAC e assim adotar 
uma decisão devidamente sustentada sobre as alterações àquelas ofertas, a ANACOM solicitou aos beneficiários, 
em 22 de maio de 2017, comentários devidamente fundamentados às alterações introduzidas pela MEO. 

14 O que veio a suceder com uma primeira decisão em 12.09.2019 e, no que à matéria ora reclamada diz respeito, 
em 08.11.2022. 

15 Nos termos da ORAP, TAP é o dispositivo passivo da beneficiária da rede coaxial, utilizado para divisão de sinal 
na interface entre cabos e que constitui um ponto de flexibilidade para terminação do cabo de drop de cliente. 
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expectável que a instalação de cabos de drop ocorra sobretudo a partir dos PDO/TAP cuja 

notificação tenha sido efetuada mais recentemente, tendo presente que corresponderão a 

necessidades efetivas dos beneficiários no âmbito da expansão das respetivas redes. 

Acresce que da Decisão não resultam encargos incrementais excessivos visto que, como já 

mencionado, não existem alterações significativas ao status quo (anterior à tentativa de 

imposição unilateral por parte da MEO de novas obrigações aos seus clientes grossistas e 

que se manteve em virtude da suspensão das versões 4.0 e 5.0 da ORAP). A ANACOM 

ponderou uma alternativa menos restritiva à proibição de exigência de notificação da 

instalação de cabo de drop de cliente pelo beneficiário, que seria a notificação a posteriori. 

No entanto, considerou-se que este procedimento não permitiria mitigar as desvantagens 

anteriormente mencionadas, em particular no que respeita ao impacto da sua aplicação na 

dinâmica concorrencial ao nível do retalho. De facto, mesmo considerando o cenário de uma 

notificação a posteriori, o conhecimento privilegiado do local específico e data de instalação 

de drops de cliente permitiria à MEO facilmente extrapolar o terminus do período de 

fidelização de clientes. 

Com efeito, a ANACOM entendeu que: (1) mesmo sendo efetuada vários dias/semanas após 

a instalação, a notificação a posteriori permite ainda assim a realização de ações de 

recuperação de clientes (winback), visto que para um número muito significativo de situações 

a lei concede ao cliente o direito de rescindir o contrato até ao limite de 14 dias após a 

assinatura do mesmo; (2) e mesmo que fosse prevista a comunicação da instalação de drops 

de clientes depois de decorridos os 14 dias iniciais dos contratos, essa exigência permitiria 

que a MEO ficasse a conhecer a localização do cliente final retalhista do operador 

concorrente, o momento em que foi feita a instalação do cabo de drop de cliente do 

beneficiário da ORAP e quando, expectavelmente, terminaria o respetivo período de 

fidelização, possibilitando ações de marketing direcionadas ao cliente no período anterior ao 

final do período de fidelização. A NOS na sua pronúncia [IIC]  

 

[FIC]. 

Por último, faz-se notar que neste ponto da Decisão a ANACOM teve também presentes: (1) 

os elementos que recolheu e que lhe permitiram concluir que, nas condições habituais e na 

esmagadora maioria das situações, existe uma probabilidade reduzida de a instalação de um 
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cabo de drop de cliente constituir um risco significativo para a estabilidade física dos postes 

(como se verá mais à frente) e (2) as informações recolhidas junto dos instaladores com base 

nas quais concluiu que o processo que sempre foi seguido, quer no contexto dos trabalhos 

efetuados para a MEO, quer no contexto dos trabalhos efetuados para outros operadores, 

consiste em não efetuar qualquer notificação prévia de instalação de cabos de drop de cliente 

à MEO (sendo este o status quo).  

Os mesmos instaladores informaram ainda que MEO não efetua quaisquer 

acompanhamentos dos trabalhos de instalação de cabos de drop de cliente para si própria, 

procedendo apenas a auditorias posteriores para um conjunto muito limitado de instalações. 

Também se concluiu que os beneficiários efetuam auditorias posteriores ao momento da 

intervenção, com base em amostras, para verificar as condições de instalação de drop de 

cliente realizadas pelos instaladores subcontratados.  

Importa ainda assinalar que os beneficiários e os instaladores subcontratados por estes (que 

têm de possuir credenciação ORAP e, nalguns casos trabalham também para a MEO), 

regem-se pelas mesmas regras (as que se encontram plasmadas na ORAP).  

Sem prejuízo, e tal como resulta da Decisão, não se consideram existir obstáculos que a que 

a MEO também inclua na ORAP – tal como se propôs –, e após ouvir os beneficiários, 

condições técnicas mínimas a cumprir na instalação de um cabo de drop de cliente. Porém, 

a ANACOM entende que tais condições não podem ser, nem restritivas, nem incoerentes ao 

ponto de pôr em causa os cabos de drop de cliente já instalados (quer pelos beneficiários, 

quer pela própria MEO) e em utilização.  

Como resulta do acima exposto, a solução adotada no ponto D 9. da Decisão é a mais 

adequada para prevenir eventuais práticas de recuperação de clientes, reduzir os prazos e 

custos da prestação dos serviços por parte dos beneficiários da ORAP, sem que se 

identifiquem quaisquer indícios de que a solução prevista possa pôr em causa a segurança 

das instalações e a obtenção de elementos, por parte da MEO, que lhe permitam a verificação 

das condições de colocação dos drop de clientes dos beneficiários da ORAP. 

A medida determinada pela ANACOM traduz assim uma adequada ponderação entre a 

limitação imposta ao direito de propriedade da MEO e o propósito de proteção da 

concorrência que com a mesma é visada, não sendo identificada qualquer medida menos 
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lesiva do direito de propriedade que é onerado que com igual grau de eficácia possibilitasse 

alcançar o resultado pretendido.  

5.1.1.2. Eliminação da obrigatoriedade de envio à MEO de cadastro de cabo de drop de 

cliente (D 10.)16 

Objetivo visado 

Com a determinação D 10. da Decisão a ANACOM procura eliminar obstáculos (que não 

correspondam a um interesse relevante e atendível da MEO) ao acesso às infraestruturas 

necessárias à prestação de serviços por parte dos beneficiários da ORAP, prevenindo, 

também que a MEO tenha acesso a informação que lhe confere uma vantagem competitiva 

passível de distorcer o adequado e normal funcionamento do mercado.  

Desde logo importa sublinhar que não decorre das várias versões da ORAP publicadas pela 

MEO até maio de 2017 uma obrigação de promover o levantamento cadastral dos cabos de 

drop instalados desde 2010 nos termos exigidos pela versão 4 da ORAP publicada em 16 de 

maio de 2017. Com efeito, um levantamento cadastral com estas características imporia 

custos excessivos para os beneficiários da ORAP e, na ótica da ANACOM, não comporta 

qualquer valor acrescentado para a gestão e conservação dos postes explorados pela MEO, 

viabilizando, contudo e apenas, que esta empresa obtenha informação privilegiada sobre a 

exata localização dos clientes dos beneficiários da ORAP e das datas em que se iniciaram 

os contratos entre estes e os utilizadores finais servidos pelos referidos cabos de cliente, 

propósito, reitera-se, que este ponto da Decisão visa evitar.  

Em conformidade, a eliminação da obrigação de envio de cadastro de drop de cliente 

estabelecida pela medida D 10. está alinhada com a prática que tem vindo a ser seguida, 

desde há muito, pelos beneficiários da ORAP, de instalar e não notificar a MEO, nem enviar 

cadastro sobre aqueles cabos. Acresce que, como também é referido na Decisão, o 

conhecimento, pela MEO, do cadastro de drop de cliente dos beneficiários instalados nos 

seus postes não representa informação com valor acrescido para a gestão da sua rede, face 

à informação que a MEO já detém a partir da informação sobre os PL. 

E improcede igualmente o argumento de que os beneficiários da ORAP não estão a ser 

indevida e excessivamente onerados por já resultar da Decisão (vd. páginas 42 e 43) uma 

 
16 Aspecto tratado nas pp. 41 e ss. da Decisão e nas secções correspondentes do Relatório de Audiência Prévia. 
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obrigação de os beneficiários da ORAP manterem disponíveis, nas suas bases de dados 

internas, os registos dos pedidos (working orders) e toda a informação relevante (por 

exemplo, características físicas do cabo, localização dos postes onde o mesmo foi fixado, 

datas de instalação/intervenções), associada à realização de instalações dos seus cabos 

(incluindo os cabos de drop de cliente) e equipamentos em postes da MEO, de modo a facilitar 

a realização de necessárias auditorias a realizar posteriormente e de peritagens, em caso de 

ocorrência de eventuais incidentes relacionados com aqueles postes da MEO, tendo em vista 

o apuramento de eventuais responsabilidades.  

De facto, o cadastro consiste na recolha da informação relativa a muitas centenas de milhares 

de fixações, representando um encargo excessivo para os beneficiários da ORAP que, como 

acima evidenciado, não se destina à satisfação de uma efetiva necessidade de gestão dos 

postes. Em contrapartida, a recolha de informação a que aludem as páginas 42 e 43 da 

Decisão, reporta-se a futuras instalações e apenas implica o seu encaminhamento para a 

MEO, quando seja necessária para a realização de auditorias e peritagens, caso ocorram 

(eventuais) incidentes com os postes em questão. Trata-se assim de informação que não se 

destina à gestão corrente das infraestruturas. Aliás, a própria MEO, quando aponta esta 

aparente "contradição", acaba por resolvê-la quando refere «informação que os beneficiários 

da ORAP ou já têm ou devem passar a ter» (§54 da reclamação). 

Assim, e por considerar que os custos dos beneficiários da ORAP, que concorrem com a 

MEO a jusante nos mercados retalhistas, seriam superiores, colocando os mesmos em 

desvantagem face àquela empresa, com óbvios impactos negativos ao nível da concorrência 

nos mercados retalhistas e que o cadastro seria necessário, essencialmente, se a MEO fosse 

admitida a reclamar um preço mensal adicional para ocupação de uma fixação de cabo de 

drop de cliente em poste, para além do preço mensal de uma fixação de cabo (de rede), o 

que, como adiante se explicará, não pode ser admitido, concluiu a ANACOM que a ORAP 

não deve contemplar uma obrigação de os beneficiários da oferta enviarem à MEO 

informação de cadastro dos cabos de drop de cliente instalados. 

Acresce que, tanto quanto a ANACOM apurou, a MEO não contabiliza (internamente) os seus 

próprios cabos de drop de clientes não ativos ou o número de fixações relativas aos seus 

próprios cabos de drop de cliente, pelo que exigir aos beneficiários que tenham de informar 

(e, eventualmente, confirmar) se um determinado cabo de drop de cliente de um beneficiário 

está, ou não, ativo ou que tenham de efetuar o levantamento dos seus próprios cabos de drop 
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não ativos, para além de constituir uma exigência excessiva, consagraria um tratamento 

discriminatório e contrário ao princípio da EdI, já que a MEO também não efetua esse 

levantamento para todos os seus drops de clientes. 

Como já referido, a ANACOM considera que o conhecimento, pela MEO, do cadastro de drop 

de cliente dos beneficiários instalados nos seus postes não representa informação com valor 

acrescido para a gestão da sua rede, face à informação que a empresa já detém a partir da 

informação sobre os PL.   

Assim, considerando, sobretudo, as desvantagens em que incorreriam os beneficiários com 

o envio desses elementos, designadamente os custos emergentes do levantamento e da 

comunicação dessa informação17 contrastando com as vantagens competitivas que a MEO 

retiraria dessa informação, a ANACOM entendeu – e entende – não admitir a obrigatoriedade 

de envio, à MEO, de cadastro ou qualquer notificação similar após a instalação de cabos de 

drop por parte dos beneficiários daquela oferta18. 

A solução seguida é a única que poderia ser adotada não havendo outra menos 

restritiva  

As alternativas à proibição da obrigação de envio de cadastro à MEO seriam19: 

i. Permitir a imposição da obrigação de envio de cadastro, solução que foi afastada por 

inviabilizar, em absoluto, os objetivos visados; 

ii. Admitir a imposição de uma obrigação de cadastro menos detalhado – hipótese que, 

porém, não permitiria mitigar os efeitos negativos para a concorrência, nem prevenir os 

encargos excessivos para os beneficiários da oferta, até porque a especificação do 

mesmo, caso fosse admitido, seria realizada, posteriormente, pela MEO; 

iii. Admitir que a MEO exija dos beneficiários da ORAP uma comunicação a respeito dos 

cabos de drop instalados – como acima foi evidenciado, o procedimento de comunicação 

 

17 Tendo presente que não é similar o custo do registo dos drops (através das working orders) e o do envio formal, 
à MEO, de um cadastro completo efetuado nos termos especificados na oferta. 

18 Remete-se, uma vez mais, para o enquadramento jurídico realizado no parecer do Professor Doutor Pedro 
Moniz Lopes, maxime pp. 49-53. 

19 A Vodafone refere na sua pronúncia que não foram apresentadas alternativas ao longo de todo o processo 
entendendo que, a existirem alternativas, já deveriam ter sido apresentadas para debate (p. 3). 
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ou notificação (ainda que menos oneroso para os beneficiários da ORAP) a posteriori, iria 

pôr em causa os objetivos visados pela Decisão. Além de não permitir satisfazer qualquer 

necessidade de gestão das infraestruturas que são objeto de oferta, pois a MEO já tem 

acesso a informação necessária e adequada para tal fim, levaria a uma distorção do level 

playing field inerente à concorrência no mercado das comunicações eletrónicas. Esta 

solução não pode, assim, ser equacionada como “medida menos lesiva” uma vez que 

prejudicaria os objetivos que são visados pela Decisão20. 

Como resulta da informação e fundamentação apresentados pela ANACOM na Decisão e no 

Relatório da Audiência Prévia, os custos associados ao levantamento cadastral dos cabos de 

drop de clientes e ao subsequente envio da respetiva informação de cadastro para efeitos da 

gestão e conservação dos postes explorados pela MEO superam as eventuais vantagens 

para os fins de interesse público visados associados a este procedimento.  

Por um lado, as operações de gestão e manutenção da rede que têm sido seguidas desde o 

início desta oferta, sem que tenham sido enviados os referidos cadastros por parte dos 

beneficiários da ORAP, permitem concluir que este novo procedimento que a MEO pretendia 

implementar não é necessário para aquele fim, tanto mais que tais operações têm sido 

realizadas com normalidade e sem que a empresa tenha reportado a existência de qualquer 

problema ou falta de informação  (apesar de a ORAP vigorar há mais de 12 anos). Por outro 

lado, existe informação alternativa, por exemplo, associada à instalação dos cabos de rede e 

de PDO ou TAP que poderá servir (como não pode deixar de ter servido até agora), para 

definir as amostras necessárias para a realização de auditorias e fiscalizações regulares ao 

parque de postes (sendo certo que, tal como resulta da Decisão e do Relatório da Audiência 

Prévia, a MEO também não realiza auditorias à instalação de todos os seus cabos de drop 

de clientes). 

Estes aspectos, associados ao que acima já foi exposto sobre a obrigação de comunicação 

da instalação de cabos de drop de cliente e aos encargos impostos aos beneficiários da 

ORAP pelo levantamento previsto na(s) versão(ões) da ORAP suspensa(s) em 2017, 

justificam a opção seguida na Decisão de vedar à MEO a possibilidade de exigir o envio de 

informação de cadastro dos cabos de drop de clientes instalados e, mormente, dos instalados 

anteriormente a 2017. 

 
20 Remete-se para o quadro sistematizador constante do Parecer do Professor Doutor Pedro Moniz Lopes (pp. 
47-48). 
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Assim, dado que a gestão e exploração da rede de postes da MEO não é afetada (face à 

situação atualmente existente) pelo não envio do cadastro de cabos de drop de clientes, não 

sendo esta informação necessária para que a MEO obtenha a remuneração adicional como 

contrapartida da utilização dos postes da ORAP, visto que os custos decorrentes da ocupação 

com cabos drop de cliente já são recuperados através da remuneração prevista para a 

ocupação por cabo de rede, conclui-se que a opção pela inexigibilidade de envio de cadastro 

de drop de clientes, constituindo uma medida adequada para prevenir vantagens competitivas 

prejudiciais aos beneficiários da ORAP, não implica uma efetiva lesão dos direitos 

fundamentais da MEO ou, pelo menos, uma lesão que justifique um diferente sentido da 

Decisão, tendo em conta os potenciais prejuízos para a concorrência (anteriormente 

mencionados). 

5.1.1.3. Alegada proibição de aplicação de penalidades pelo uso irregular ou abusivo 

da sua propriedade (D 11.)21  

A ORAP vigente à data da Decisão22 prevê várias penalidades a incidir sobre os beneficiários 

da oferta, incluindo a penalidade 7 relativa ao incumprimento das condições associadas à 

instalação de cabo de drop de cliente. Contudo, a aplicação desta penalidade ficou suspensa 

em função do que viesse a ser determinado pela ANACOM na decisão final a adotar na 

sequência do «SPD sobre alterações à ORAC e ORAP não incluídas na decisão de 

25.07.2019», a qual veio a ser adotada a 08.11.2022 e sobre a qual versa a presente 

reclamação.  

Ora, no ponto D 7. da Decisão a ANACOM determinou que, se for identificada pela MEO uma 

utilização, nas suas infraestruturas, de um cabo (de rede ou de drop de cliente) ou de um 

equipamento não previsto no Catálogo de Cabos e Equipamentos (incumprimento associado 

à penalidade 4) ou, no caso da ORAP, um incumprimento das condições associadas à 

instalação de cabo de drop de cliente (incumprimento associado à penalidade 7), deve a MEO 

notificar o beneficiário em questão para corrigir a situação nos prazos definidos para o efeito. 

Findos os prazos concretamente aplicáveis, caso a situação não esteja corrigida, pode haver 

lugar à aplicação da penalidade 4 (instalação de cabo ou equipamento não previsto no 

Catálogo de Cabos e Equipamentos) ou da penalidade 7 (incumprimento das condições 

 

21 Tratado na págs. 43 e ss. da Decisão e nas secções correspondentes do Relatório de Audiência Prévia. 

22 Tratava-se da ORAP v8. 
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associadas à instalação do cabo de drop de cliente) e, no caso da situação prevista na alínea 

b) do referido ponto decisional, de outras medidas.  

Portanto, não é correto afirmar que a ANACOM tenha proibido a aplicação de penalidades 

pela MEO aos beneficiários da ORAP pelo uso irregular ou abusivo, neste caso dos seus 

postes, para efeitos de instalação dos cabos de drop de cliente dos beneficiários.  

O que a ANACOM veio proibir na Decisão (no ponto D 11.) foi a imposição de penalidades 

aos beneficiários da ORAP por acesso indevido (penalidade 1), por ocupação indevida 

(penalidade 2) e por ausência de envio de cadastro (penalidade 5) no contexto dos drops de 

cliente daqueles beneficiários. Esta “proibição” é totalmente justificada pelo facto de as 

penalidades cuja aplicação está vedada pelo ponto D 11. da Decisão não terem aplicação, 

nem no passado, nem para o futuro, quando esteja em causa a instalação de cabos de drop 

de cliente pelos beneficiários.  

Especificamente sobre a penalidade por atraso no envio de cadastro à MEO, que existe na 

ORAP desde a primeira versão da oferta, cumpre aqui sublinhar que esta não tem aplicação 

quando estejam em causa cabos de drop de cliente dos beneficiários da oferta, uma vez que, 

não sendo obrigatório o envio de tais cadastros, não poderá estipular-se uma penalidade por 

um envio alegadamente intempestivo. 

Já no que se refere às penalidades, que incidem sobre os beneficiários da ORAP, 

relacionadas com a utilização de cabos de drop de cliente não previsto no catálogo de cabos 

(penalidade 4) e com o incumprimento das condições associadas à instalação de cabo de 

drop de cliente (penalidade 7), a ANACOM entendeu e continua a entender que as mesmas 

devem ser mantidas, uma vez que a Decisão teve como pressuposto a correta instalação 

deste tipo de cabos (drop de cliente), na medida em que tal instalação ocorre de acordo com 

um conjunto específico de regras. Importa aqui salientar que a ANACOM estabeleceu 

explicitamente, na Decisão, a possibilidade de a MEO definir regras técnicas relativas à 

instalação de cabos de drop de cliente, embora estas não devam ser restritivas das 

instalações de cabos de drop de cliente já efetuadas pelos beneficiários da ORAP, e devam 

ser também cumpridas pelas própria MEO. Note-se ainda que o caso de incumprimento das 

regras técnicas poderá dar origem ao pagamento da penalidade 7.  

Decorre do acima exposto, das regras que até ao presente são aplicáveis à instalação de 

drop de cliente e do que é fixado pela Decisão, que não podia ser outro o sentido da alegada 
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“proibição” estabelecida no ponto decisional D 11. (aqui em análise) e, consequentemente, 

que não pode existir qualquer solução menos limitadora dos direitos da Reclamante, desde 

logo porque as penalidades aqui previstas não podem deixar de constituir reflexo de 

exigências contempladas na ORAP em observância do determinado pela ANACOM.  

5.1.1.4. Alegada proibição da remuneração pela ocupação de postes usados para 

instalação de cabos de drop de clientes (D 12.)23  

Objetivo visado 

Com o ponto D 12., a ANACOM pretendeu mitigar assimetrias entre a MEO e os seus 

concorrentes beneficiários da ORAP, criando condições necessárias e adequadas à 

promoção da concorrência.  

A ser permitida a cobrança de um preço adicional pela ocupação de postes usados para 

instalação de cabos de drop de cliente, os custos dos beneficiários da ORAP, que concorrem 

com a MEO a jusante nos mercados retalhistas, seriam superiores, posicionando-os, assim, 

em desvantagem face à MEO, com óbvios impactos negativos ao nível da concorrência nos 

mercados retalhistas (pois aqueles preços refletir-se-iam, necessariamente, nos preços 

cobrados aos utilizadores finais).Para além disso, a cobrança de um preço pela ocupação de 

postes com cabos de drop de clientes iria pôr em causa o cumprimento da obrigação da 

fixação de preços orientados para os custos, conforme adiante melhor se demonstra, 

possibilitando que a MEO obtivesse uma remuneração adicional que desrespeitaria o referido 

princípio.   

A solução seguida é a única que poderia ser adotada não havendo outra menos lesiva 

Com efeito, não se vislumbra, nem a MEO indica explicitamente, quais as «medidas menos 

lesivas dos acima indicados direitos» que a ANACOM poderia aplicar no caso do ponto 

decisional D 12., que impôs a eliminação da cobrança de preço adicional pela fixação de cabo 

de drop de cliente24. Por um lado, a cobrança de um preço inferior ao proposto pela MEO e 

superior a zero, contrariaria o princípio da orientação dos preços para os custos, visto que 

mesmo nestas circunstâncias a MEO passaria a gerar receitas superiores aos custos 

 
23 Aspecto tratado nas pp. 37 e sgs. da Decisão e nas secções correspondentes do Relatório de Audiência Prévia. 

24 A Vodafone refere na sua pronúncia sobre a Reclamação que não foram apresentadas alternativas ao longo de 
todo o processo entendendo que, a existirem alternativas, já deveriam ter sido apresentadas para debate (pág. 3 
da pronúncia apresentada por esta empresa). 
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(incluindo a remuneração do capital investido). Por outro lado, a desagregação do preço em 

componentes associadas a cabos de rede (e outras prestações) e cabos de drop de cliente 

não é exequível (como se verá de seguida), não é necessária (visto que a MEO já é 

remunerada, globalmente, pela prestação do serviço), nem apresenta vantagens claras em 

relação à solução encontrada25. 

De facto, com base na informação recolhida pela ANACOM e fornecida pela MEO, esta 

Autoridade pôde concluir no SPD que antecedeu a Decisão que esta empresa, pelo menos 

até 2017, já recuperava os custos da ocupação (fixação) dos cabos dos beneficiários em 

poste da MEO considerando apenas o preço associado às fixações de cabos de rede então 

em vigor. Posteriormente, e tal como resulta da deliberação do Conselho de Administração 

da ANACOM de 27.07.2022, a revisão dos preços mensais da ORAP foi aprovada com base 

nos resultados do sistema de contabilidade analítica da MEO referentes a 2019, passando o 

conjunto desta oferta grossista da empresa a estar orientado para os custos (com efeitos a 

partir de fevereiro de 2022). Por outro lado, verificou-se, também, que a MEO não dispunha 

de informação credível sobre o número de fixações de drop de cliente dos beneficiários da 

ORAP, o que impediu que, de forma objetiva e fidedigna, se desagregasse o custo por fixação 

de cabo entre cabos de rede e cabos de drop de cliente. Desta forma, não seria possível 

verificar o cumprimento da obrigação de orientação dos preços para os custos (apenas) das 

prestações em causa (ou seja, de forma desagregada). 

Por estas razões, a ANACOM entendeu que a cobrança de um preço adicional pela instalação 

e ocupação associadas aos cabos de drop de cliente incumpriria o princípio de orientação 

dos preços para os custos (incluindo a remuneração do capital investido) ao qual a MEO se 

encontra obrigada. A remuneração que a MEO já aufere pela oferta grossista de acesso aos 

seus postes, globalmente considerada, é suficiente para ressarcir todos os custos que tal 

oferta envolve, sendo que a empresa é efetivamente compensada por esta utilização da sua 

propriedade. 

Assim e em conclusão, quando, no ponto decisional D 11., a ANACOM determina a 

eliminação da obrigação de aplicação de um qualquer preço mensal de ocupação de uma 

fixação de cabo de drop de cliente em poste MEO e de um preço de instalação de cabo de 

drop de cliente em poste MEO, está a determinar o ajustamento da ORAP às obrigações de 

 
25 Veja-se, em particular, a argumentação constante das pp. 52-53 do Parecer do Professor Doutor Pedro Moniz 
Lopes. 
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orientação dos preços para os custos impostas à MEO. Esta medida é a necessária para 

prosseguir aquele objetivo, não havendo, perante os elementos disponibilizados pela MEO, 

qualquer outra medida que acautelasse o cumprimento daquela exigência, sendo importante 

evidenciar que admitir a cobrança de um preço mensal (adicional) pela ocupação de uma 

fixação de cabo de drop de cliente em poste e/ou de um preço de instalação de cabo de drop 

de cliente em poste conduziria ao incumprimento daquela obrigação que condiciona a fixação 

dos preços da Oferta de Referência.  

5.1.1.5. Alegada proibição de recolher prova de atividades que ocorram sob a sua 

própria responsabilidade enquanto proprietária dos postes 

A MEO, querendo, pode sempre recolher prova de atividades dos beneficiários da ORAP nos 

seus postes (bem como, nas suas condutas) através de vistorias, visitas, fiscalizações ou 

auditorias. Ao contrário do que é invocado na reclamação, a ANACOM nunca proibiu a MEO 

de efetuar este tipo de ações e, antes pelo contrário, realça a importância de que sejam 

realizadas num âmbito mais alargado de um programa de manutenção e fiscalização.  

Com efeito, a MEO conhece sempre as datas de instalação e os postes onde terminam os 

novos cabos de rede instalados pelos beneficiários da ORAP nas suas infraestruturas de 

postes, pois a instalação de cabos de rede dos beneficiários, incluindo o PL, é sempre objeto 

de uma comunicação prévia à MEO.  

Assim, e tal como referido na pág. 28 do Relatório de Audiência Prévia, a MEO ao conhecer 

a localização dos PL instalados pelos beneficiários nas suas infraestruturas, fica a saber, 

naturalmente, que a partir desses mesmos PL poderão ser instalados novos cabos de drop 

de cliente do beneficiário. A instalação dos PL tem essa finalidade e estes só são instalados 

para esse efeito. 

Esta informação permitirá à MEO planear o seu programa de manutenção de infraestruturas 

de postes e de fiscalização das mesmas – como, aliás, sempre sucedeu, ao longo de toda a 

vigência da ORAP.   

Por outro lado, e como referido, nas págs. 42-43 da Decisão, a ANACOM sublinhou que todos 

os beneficiários da ORAP deverão sempre manter disponíveis, nas suas bases de dados 

internas, os registos dos pedidos (working orders) e toda a informação relevante (por 

exemplo, características físicas do cabo, localização dos postes onde o mesmo foi fixado, 

datas de instalação/intervenções) associada à realização de instalações dos seus cabos 



 
 

30 

Versão Pública 

(incluindo os cabos de drop de cliente) e equipamentos em postes da MEO, de modo a facilitar 

a realização das auditorias que sejam consideradas necessárias, a realizar posteriormente, 

bem comode peritagens, em caso de ocorrência de eventuais incidentes relacionados com 

aqueles postes da MEO, tendo em vista o apuramento de eventuais responsabilidades. 

Portanto, a ANACOM não proibiu a recolha da mencionada informação. O que foi 

determinado foi que a MEO não possa incluir na ORAP a obrigação de notificação de 

instalação e o envio de cadastros em relação aos cabos de drop de cliente, cujas motivações 

e proporcionalidade já foram explicadas nos pontos referentes àqueles aspectos da Decisão 

(que constam da presente análise). 

A solução seguida é a única que poderia ser adotada não havendo outra menos lesiva  

Como forma de mitigar eventuais efeitos negativos desta determinação foi expresso o 

seguinte na Decisão:  

«reitera-se que todos os beneficiários da ORAP deverão sempre manter disponíveis, 

nas suas bases de dados internas, os registos dos pedidos (working orders) e toda a 

informação relevante (por exemplo, características físicas do cabo, localização dos 

postes onde o mesmo foi fixado, datas de instalação/intervenções), associada à 

realização de instalações dos seus cabos (incluindo os cabos de drop de cliente) e 

equipamentos em postes da MEO, de molde a facilitar a realização de necessárias 

auditorias a realizar posteriormente e de peritagens, em caso de ocorrência de 

eventuais incidentes relacionados com aqueles postes da MEO, tendo em vista o 

apuramento de eventuais responsabilidades». 

Quanto à inexistência de alternativas menos limitadoras remete-se, também, para o que é 

referido, por identidade de razão, a propósito da inviabilidade do mecanismo de notificação 

prévia ou a posteriori. 

5.1.2. Retroatividade 

Subscrevendo a análise do parecer que junta (que, recorda-se, é anterior à Decisão), a MEO 

vem sustentar que nenhuma das obrigações previstas na Decisão carece, para ser dotada 

de efetividade a partir do momento em que é adotada, de ser imposta com efeitos retroativos 

e, muito menos, de uma retroatividade que remonte a 2010. Salienta, ainda, que «o artigo 

18.º, n.º 3 da Constituição estabelece, de forma definitiva, que as leis restritivas de direitos 
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fundamentais não podem ter carácter retroativo. Obviamente (…) se a Constituição o veda, 

em termos absolutos, ao legislador democraticamente legitimado, não o poderia admitir à 

administração. Eventuais dúvidas de interpretação do referido artigo 68.º, n.º 3, alínea c), da 

Lei das Comunicações eletrónicas teriam, então, de ser decididas através de uma 

interpretação dessa norma em conformidade à Constituição…» 

Perante a invocada leitura feita pela ANACOM de que a MEO procurou impor obrigações 

relativamente à colocação de cabos de drop de cliente de forma retroativa, a Reclamante vem 

esclarecer que nunca pretendeu implementar alterações às ofertas de referência de forma 

retroativa e que sempre entendeu que os procedimentos de instalação de cabos de drop de 

cliente estavam espelhados na ORAP e, portanto, o que estava em causa não era a aplicação 

de regras de forma retroativa, mas apenas de uma atuação em caso de incumprimento das 

regras estabelecidas (§28 da reclamação). 

Esta posição agora expressa pela MEO na reclamação, impele a ANACOM a reanalisar as 

determinações da Decisão que devem produzir os seus efeitos a 22.12.201026. 

Em causa está o que é determinado em D 10., D 11. e D 12. da Decisão que exigem: 

a) a eliminação da obrigação de envio de cadastro de cabo de drop de cliente dos 

beneficiários à MEO; 

b) a inaplicabilidade de penalidades por (i) acesso indevido; (ii) ocupação indevida; e 

(iii) ausência de envio de cadastro quando esteja em causa a instalação de drop de 

cliente dos beneficiários; 

c) a eliminação da aplicação de um qualquer preço mensal de ocupação de uma fixação 

de cabo de drop de cliente em poste da MEO e de um preço de instalação de cabo de 

drop de cliente em poste da MEO. 

A ANACOM considera que as situações acima descritas justificam uma reanálise das regras 

aplicáveis desde o início da vigência da ORAP para se poder concluir se os procedimentos 

de instalação de cabos de drop de cliente que estavam espelhados na ORAP (como referido 

pela MEO) exigiam, ou não, (i) o envio de cadastro de drop de cliente pelos beneficiários, (ii) 

o pagamento de penalidades por acesso indevido, ocupação indevida e ausência de envio 

de cadastro quando esteja em causa a instalação de cabos de drop de cliente e, por fim, (iii) 

 
26 Sem prejuízo do exposto, vide o enquadramento jurídico constante do Parecer emitido pelo Professor Doutor 
Pedro Moniz Lopes, pp. 54-66. 
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o pagamento de um preço mensal de ocupação de uma fixação de cabo de drop em poste 

da MEO e de um preço de instalação de cabo de drop de cliente em poste da MEO, para 

depois se poder concluir quanto à necessidade, ou não, de imposição de efeitos retroativos, 

nos termos admitidos pela lei (artigo 68.º n.º 3, alínea a) da LCE2004 e pelo artigo 156.º, n.º 

2, alínea d) do CPA, conjugados).  

Assim, de acordo com o que previa o ponto 4.4. da versão 1 (v1.0) da ORAP (que no tocante 

a esta matéria é idêntico ao previsto até à versão 3.1. (v3.1) da ORAP) – e que traduzia o 

(paradigma do) regime aplicável à instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários –

, a instalação dos referidos cabos de drop estava incluída no “Serviço de Intervenção”27. 

A instalação de cabos de drop de cliente tinha assim um regime diferenciado, não se 

enquadrando nos serviços de acesso e instalação previstos naquela oferta de referência, 

aplicáveis aos cabos (de rede) (ponto 4.3.), mas sim no “Serviço de Intervenção” (ponto 4.4.), 

cujo fluxograma apenas mencionava a reparação de avarias. De acordo com o que fixava 

aquela oferta, as intervenções classificavam-se como “programadas” e “não programadas”, 

estando os respetivos prazos e preços descritos nos pontos 5. e 7., respetivamente (daquelas 

versões da oferta). 

As "intervenções” não careciam de uma “análise de viabilidade prévia” por parte da MEO, 

mas a sua execução estava sujeita a um pedido expresso por parte dos beneficiários da 

ORAP no âmbito do já referido Serviço de Intervenção (vd. último parágrafo do ponto 4.2. das 

versões da ORAP acima indicadas). 

 

27  As referências sobre a instalação de cabos de drop de cliente nunca constaram em termos claros da ORAP 
desde a primeira versão desta oferta de referência publicada em 2010. Com efeito, desde a versão 1 da ORAP 
que a instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários processava-se (aparentemente) no contexto do 
Serviço de Intervenção, tendo como tal os beneficiários da ORAP de submeter um pedido de intervenção à 
MEO para instalar o cabo de drop de cliente.  

Contudo, o fluxograma do Serviço de Intervenção (incluído no Anexo 3 da ORAP v1.0 e até à v3.1.), dirigia-
se exclusivamente à reparação de avarias e não a instalação de cabos de drop de cliente. Em consequência, 
desde o início de vigência desta oferta de referência – seguindo o que era a prática anterior (nas ofertas pré-
ORAP) – e, inclusivamente, no âmbito da instalação de clientes para a própria MEO (em concreto, [IIC]            
[FIC]), apenas pontualmente os beneficiários da ORAP efetuaram pedidos de intervenção tendo em vista a 
colocação de cabos de drop de cliente – não tendo, no entanto, essa situação suscitado qualquer questão por 
parte da MEO (pelo menos até 2015, altura em que a MEO tentou estabelecer, junto dos beneficiários, a 
adoção voluntária de um novo procedimento de instalação de cabos de drop de cliente, não integrado na 
ORAP). 

Ver também a este propósito o referido nas pp. 151 e sgs. do Relatório da Audiência Prévia e nas pp. 33-35 
da Decisão. 
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Determinava ainda o referido ponto 4.4. que os beneficiários deveriam remeter à MEO a 

informação do cadastro de cabos e equipamentos num prazo máximo de 30 dias de 

calendário, sempre que ocorresse alteração na configuração da instalação de cabos e 

equipamentos. 

No que se refere a preços, o ponto 7.4. das versões 1.0 à 3.1 da ORAP previam que eram 

aplicáveis às “intervenções” (onde se enquadrava a instalação de cabos de drop de clientes) 

os preços do serviço de acompanhamento e supervisão de trabalhos, conforme previsto em 

7.6. Decorre daquele ponto da ORAP que os valores previstos apenas eram aplicáveis e 

devidos nos casos em que a MEO entendesse dever prestar os serviços aí indicados 

(acompanhamento e supervisão). Não havendo prestação dos serviços, não haveria lugar ao 

pagamento daquele preço.  

Assim, sintetizando, até à versão 3.1. da ORAP a instalação de cabos de drop de cliente 

envolvia a apresentação de um pedido no âmbito do “Serviço de Intervenção” (cujo 

fluxograma apenas se dirigia à reparação de avarias) e, concluída a intervenção, o envio de 

cadastro apenas era exigido quando ocorresse uma alteração na configuração da instalação 

de cabos e equipamentos.  

A ORAP não previa um tarifário específico para o “Serviço de Intervenção” que era o serviço 

onde se incluía a instalação do cabo de drop de cliente. 

Ao publicar, em 16.05.2017, a versão 4.0 (e, em 30.05.2017, a versão 5.0) da ORAP, a MEO 

introduziu alterações ao procedimento anteriormente estabelecido que vigorou desde o início 

a ORAP (v1 de 2010). 

Com efeito, nas versões 4.0 e 5.0 da ORAP a instalação de cabos de drop de cliente passa 

a estar sujeita a um procedimento específico, autonomizado no ponto 4.3.  (deixando assim 

de estar integrada no “Serviço de Intervenção”). 

A instalação dos cabos de cliente/cabos de drop continua isenta de análise de viabilidade 

prévia (vd. parte final do ponto 4.2.1), mas passa a estar prevista uma obrigação de envio de 

uma notificação após a conclusão dos trabalhos de instalação dos cabos de drop de cliente, 

bem como, nos 30 dias subsequentes, de envio de um cadastro dos meios instalados em 

conformidade com as regras definidas no ponto 4.8. 
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Nestas versões da ORAP passa assim a ser exigido o envio de cadastro ainda que não ocorra 

uma alteração da configuração da instalação de cabos e equipamentos. 

Porém, por decisão (urgente) de 29.06.201728, a ANACOM ordenou a suspensão das versões 

4.0 (de 16.05.2017) e 5.0 (de 30.05.2017) da ORAP, com efeitos a partir de 06.07.2017, 

mantendo em vigor a versão 3.1 da referida oferta e determinando que a MEO não 

introduzisse alterações adicionais sobre as matérias em causa até que fosse aprovada uma 

decisão final da ANACOM sobre a revisão da ORAC e da ORAP – o que, no caso das 

matérias em apreço, apenas veio a ocorrer em 08.11.2022.  

Por força desta Decisão da ANACOM, o regime de instalação de drop de clientes continuou 

a obedecer ao que se encontrava fixado até então (entenda-se, até à versão 3.1 da ORAP), 

ou seja, encontrava-se incluído no “Serviço de Intervenção”. Consequentemente, e 

reiterando, não era exigível uma notificação após conclusão dos trabalhos de instalação e 

apenas era exigível o envio de informação de cadastro após instalação de drop de cliente 

quando, em consequência dessa colocação, tivesse ocorrido uma alteração da configuração 

da instalação de cabos e equipamentos29. Acresce que não estava previsto um tarifário 

específico para o “Serviço de Intervenção”.  

Do que ficou acima exposto e dada a suspensão das versões 4.0 e 5.0 da ORAP, os 

beneficiários daquela oferta não estão, desde o início da sua vigência (22.12.2010) sujeitos 

a uma obrigação de envio de cadastro da instalação de cabos de drop de cliente a menos 

que dessa intervenção tenha resultado de uma alteração da configuração da instalação – o 

que, à partida, não sucede na generalidade das situações. Assim, perante a inexistência 

dessa obrigação, os referidos beneficiários não podem ser sancionados pela omissão de 

envio de cadastro. Assim, não pode a MEO, naqueles casos, exigir, durante todo o período 

de vigência da ORAP (i.e., desde 22.12.2010), o envio de um cadastro dos cabos de drop de 

cliente, não podendo tampouco sancionar os beneficiários da ORAP pela sua não 

apresentação. 

Com estes pressupostos e reponderando, não existe motivo, nem justificação, para que seja 

estabelecida a produção dos efeitos do determinado em D 10. e da proibição de sancionar o 

 
28 Disponível em  https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413239. 

29 Este entendimento resulta da reapreciação levada a cabo pela ANACOM na sequência da revogação da decisão 
proferida sobre o litígio que opôs a MEO à Vodafone, tendo presentes a redação da versão 3.1 da ORAP e, em 
particular, a diferente formulação das disposições que regem o envio de cadastro nas instalações de cabos de 
rede (vd. ponto 4.5 e 4.8) e nas intervenções para instalação de drop de clientes (ponto 4.4).  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413239
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não envio de informação de cadastro nos termos previstos em D 11. ao início da vigência da 

ORAP. 

Assim, ao determinar, na Decisão, a eliminação da obrigação de envio de cadastro e das 

penalidades pelo incumprimento desta  exigência, a ANACOM está a decidir no termo de uma 

intervenção que iniciou sobre uma versão da oferta (ou, melhor dizendo, sobre duas versões 

– 4.0 e 5.0 – da ORAP) que previam tais obrigações que, antes de serem expressamente 

previstas, não eram exigíveis e, mesmo depois quando prescritos de forma clara e expressa 

(nas versões 4.0 e 5.0 da ORAP) também não vinculam os beneficiários da oferta, pois no 

âmbito do processo próprio, tempestivamente iniciado, a ANACOM obstaculizou à sua 

consagração, através da suspensão acima referida, operacionalizada em 06.07.2017. 

Consequentemente, a ANACOM entende que deve ajustar a Decisão de forma a clarificar o 

entendimento acima expresso quanto ao conteúdo e aplicação das versões 1.0 a 3.1 da 

ORAP na matéria em causa, eliminando a produção dos efeitos do determinado em D 10. e 

D 11. a 22.12.2010, por ser juridicamente desnecessário, visto que tais obrigações não eram 

exigíveis aos beneficiários, de acordo com o que essas versões da ORAP estabeleciam (ou, 

nas palavras da MEO, espelhavam). 

Ora, o mesmo entendimento é também válido para as penalidades estipuladas pelo acesso 

e ocupação indevidos (D 11.). Com efeito, as únicas penalidades que as várias versões da 

ORAP que vigoraram até à versão desta oferta publicada pela MEO em 16.05.2017 previam 

dirigiam-se, apenas, ao incumprimento do prazo de envio de cadastro por parte dos 

beneficiários daquela oferta. 

Como tal, não pode a MEO vir reclamar dos beneficiários da ORAP o pagamento de 

penalidades por acesso e ocupação indevidos quando em causa estejam cabos de drop de 

cliente, pois tais penalidades não tinham qualquer suporte nas condições contratualizadas 

entre a MEO e os beneficiários daquela oferta. Muito embora a versão 4.0 da ORAP tenha 

vindo contemplar a exigência de pagamento de penalidades por acesso e ocupação 

indevidos, estas não são aplicáveis à intervenção para colocação de drop de clientes, dado 

que a vigência daquela versão da oferta foi suspensa por determinação da ANACOM de 

29.06.2017, com efeitos a partir de 06.07.2017. 
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Assim, também nestes casos e com os pressupostos acima indicados, não existe motivo, 

nem justificação, para que a ANACOM ordene a produção de efeitos do determinado em 

D 11. desde a data de entrada em vigor ou da primeira publicação da ORAP – 22.12.2010. 

Por último, importa analisar os efeitos do decidido em D 12., no qual, relembre-se, se 

determinou a eliminação da aplicação, com efeitos retroativos a 22.12.2010: 

(i) de um qualquer preço mensal de ocupação de uma fixação de cabo de drop de cliente 

em poste da MEO; 

(ii) de um preço de instalação de cabo de drop de cliente em poste da MEO. 

Começando pelo preço de instalação de cabo de drop de cliente em poste da MEO, reitera-

se que nas versões da ORAP até à v3.1 a instalação de cabos de drop estava incluída no 

“Serviço de Intervenção”, o qual, como já referido, não tinha um tarifário específico associado, 

já que as “intervenções” eram remuneradas nos termos previstos para os serviços de 

acompanhamento e supervisão de trabalhos, ou seja, apenas quando a MEO prestava tais 

serviços (cujo fluxograma apenas se dirigia à reparação de avarias).  

Como tal, não havia até 2017 um preço de instalação aplicável aos cabos de drop de cliente, 

o qual só veio a ser previsto nas versões 4.0 e 5.0 da ORAP, publicadas em maio de 2017 

(e, entretanto, suspensas). Nessas versões, a MEO estipulou, no ponto 7.4., que os preços 

do serviço de instalação de cabos de drop de cliente corresponderiam aos preços do “serviço 

de acesso e instalação” – o que, diga-se, desde já, reforça a conclusão de que nas versões 

anteriores da ORAP os preços desse serviço não se aplicavam aos drops de cliente, mas 

apenas à instalação de cabos de rede.  

Como é sabido, as versões 4.0 e 5.0 da ORAP foram suspensas pela ANACOM, com efeitos 

a partir de 06.07.2017, e com a adoção da Decisão foi determinada a eliminação deste preço 

(com os fundamentos explanados na referida Decisão30 e no Relatório de Audiência Prévia31), 

pelo que, efetivamente, este preço não chegou, na prática, a vigorar. 

Com estes pressupostos e reponderando, conclui-se que tal preço não poderia ser exigido 

pela MEO aos beneficiários desde a entrada em vigor da ORAP por não estar previsto na 

 
30 Ver pp. 37 e sgs. da Decisão, disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1732770.  

31 Ver pp. 161 e sgs do Relatório de Audiência Prévia, disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1729456. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1732770
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1729456
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Oferta, nem contratualizado entre as partes. Assim sendo, quando a ANACOM determina no 

ponto D 12. a eliminação deste preço (que, apesar de previsto nas versões da ORAP 

publicadas em 2017, estava suspenso), os efeitos retroativos impostos no referido ponto 

D 12. não são, afinal, material e juridicamente necessários. Com efeito, este preço só foi 

criado com as versões 4.0 e 5.0 da ORAP, tendo sido suspenso, e com a Decisão foi 

determinada a sua eliminação. 

Consequentemente, a ANACOM entende que deve ajustar a Decisão por forma a clarificar o 

entendimento acima expresso, eliminando o efeito retroativo da determinação D 12. no que 

ao preço de instalação de cabo de drop de cliente diz respeito, por desnecessário, pois tal 

preço não estava previsto nas versões da ORAP anteriores a 2017 e, nesse ano, quando foi 

incluído na ORAP foi suspenso, não sendo, por isso, tal preço exigível por parte da MEO aos 

beneficiários da oferta. 

Analise-se agora a parte da determinação D 12. referente ao preço mensal de ocupação de 

uma fixação de cabo de drop de cliente em poste da MEO, partindo, mais uma vez, do que 

previam as várias versões da oferta a este propósito. 

Assim, nas versões 1.0 a 3.1 da ORAP, no ponto 7.3. (Acesso e instalação), Tabela 9, estava 

previsto um preço mensal de ocupação de uma fixação por um cabo em poste no montante 

de 1,25€. 

Nas versões 4.0 e 5.0 da ORAP, publicadas em maio de 2017, manteve-se no ponto 7.5. 

(Ocupação), na Tabela 10, o mesmo preço mensal de ocupação de uma fixação por um cabo 

em poste no montante de 1,25€, sendo acrescentado, após a referida Tabela, o seguinte 

texto: 

«No caso da ocupação do Drop de Cliente, o preço mensal de ocupação de uma 

fixação por cabo em Poste é aplicado a cada Fixação utilizada pelo Drop de Cliente, 

incluindo a fixação do poste onde está instalado o PL de ligação do cabo e a fixação 

do poste que suporta o troço de cabo proveniente do edifício do cliente final da 

Beneficiária».  

Estas versões da ORAP foram suspensas pela ANACOM com efeitos a partir de 06.07.2017, 

tendo esta Autoridade iniciado um procedimento de análise e revisão desta oferta de 

referência que, no que diz respeito às matérias relacionadas com os drops, culminou com a 

Decisão ora reclamada. 
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Nesse contexto, a ANACOM recolheu um conjunto vasto de dados junto da MEO e, com base 

na informação fornecida, concluiu-se no SPD que antecedeu a Decisão que esta empresa, 

pelo menos até 2017, já recuperava os custos da ocupação (fixação) de cabo do beneficiário 

em poste da MEO considerando apenas o preço associado à fixação dos cabos de rede à 

data em vigor. Por outro lado, a MEO não dispunha de informação credível sobre o número 

de fixações de drop de cliente dos beneficiários da ORAP, o que não permitiu calcular de 

forma objetiva e fidedigna o custo desagregado por fixação de cabo (de rede e de drop) nos 

seus postes. Por último, em 27.07.2022, a ANACOM aprovou a revisão dos preços mensais 

da ORAP com base nos resultados do sistema de contabilidade analítica da MEO referentes 

a 2019, passando o conjunto desta oferta grossista da MEO a estar orientada para os custos 

(com efeitos a partir de fevereiro de 2022).  

Desta forma, qualquer preço adicional cobrado pela MEO, desde dezembro de 2010, relativo 

à ocupação dos seus postes com cabos de drop de cliente incumpria a obrigação de 

orientação dos preços para os custos a que está adstrita. 

Em resultado desta análise, a ANACOM, na avaliação que fez dos preços da ORAP, apenas 

considerou o pagamento que era devido pela ocupação dos postes da MEO com cabos de 

rede, já que nenhum outro valor podia ser cobrado e, por esta via, encontrava-se assegurado 

o cumprimento do princípio da orientação dos preços para os custos incorridos pela MEO no 

quadro da ORAP. 

Por isso, a ANACOM não pode aceitar que, como previsto na ORAP publicada em maio de 

2017, a MEO viesse a estipular, no ponto 7.5., que os preços de ocupação se aplicavam 

também aos cabos de drop de cliente, pois uma disposição com este alcance implicaria que 

a remuneração obtida pela ocupação dos postes da ORAP não cumprisse as exigências de 

orientação dos preços para os custos – e esta análise e conclusão são válidas desde a 

publicação da ORAP em dezembro de 2010, pois desde esse momento que o preço mensal 

cobrado pela fixação de cabos de rede em poste da MEO remunerava a empresa pelos custos 

que tinha com as fixações de cabos dos beneficiários em poste.  

Isto leva a concluir que desde o início da vigência da ORAP (22.12.2010) o referido preço 

mensal de 1,25€ só poderia ser aplicado a “cabos de rede” e não a outros tipos de cabo (de 

rede e drop de cliente), sob pena de inobservância da obrigação de orientação dos preços 

para os custos. 
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E esta conclusão é corroborada pelo elemento literal da ORAP, pois importa assinalar que ao 

longo de toda a oferta, a MEO faz referência a “cabos” e a “cabos de cliente”, concluindo-se 

que quando se refere apenas a “cabos” se refere a “cabos de rede”. Veja-se, a título de 

exemplo, que o serviço de “acesso e instalação”, que é precedido do serviço de “análise de 

viabilidade”, apenas se refere a “cabos”, mas destina-se, inequivocamente, à instalação de 

“cabos de rede” (pois os “cabos de cliente”/drops de cliente têm um tratamento diferenciado 

e autonomizado). Isto significa que mesmo pelo elemento literal se concluiu que o preço 

previsto nas versões 1.0 a 3.1 da ORAP, quando se refere o preço mensal de ocupação de 

uma fixação por um “cabo” em poste, se traduz na fixação de um “cabo de rede”.  

Assim, também em relação a esta parte do ponto decisional D 12. existe motivo para a 

ANACOM, reponderando, ajustar a sua Decisão por forma a clarificar o entendimento acima 

expresso, eliminando a produção de efeitos à data da publicação da primeira versão da ORAP 

da determinação contida em D 12. por desnecessário, pois o preço pela ocupação não era 

exigível pela MEO aos beneficiários no caso dos cabos de drop de cliente, desde o início da 

vigência da ORAP – é o que resulta do elemento literal e é o que se demonstra pela análise 

que a ANACOM desenvolveu quanto à observância do princípio da orientação dos preços 

para os custos. 

À semelhança do que sucede relativamente aos pontos anteriores, também aqui importa 

clarificar que ao determinar a  eliminação da aplicação de um preço pela ocupação de uma 

fixação de cabo de drop de cliente em poste da MEO e de um preço de instalação de cabo 

de drop de cliente em poste da MEO, a ANACOM está a decidir no termo de uma intervenção 

que iniciou após a suspensão das versões 4.0 e 5.0 da ORAP, abrangendo assim preços aí 

estabelecidos e que, antes de serem expressamente previstos naquelas versões da ORAP, 

não eram exigíveis e mesmo depois dessa estipulação clara e expressa (feitas nas referidas 

versões 4.0 e 5.0 da ORAP), a MEO ficou impedida de reclamar o pagamento de um preço 

pela ocupação de uma fixação de cabo de drop de cliente em poste da MEO e de um preço 

de instalação de cabo de drop de cliente em poste da MEO, pois no âmbito do processo 

próprio e tempestivamente iniciado, a ANACOM obstaculizou à sua consagração, 

suspendendo-os. 

Por fim, não pode a intervenção da ANACOM, agora ajustada, ser qualificada como retroativa, 

pois não afeta a continuação, subsistência, conteúdo e efeitos da situação jurídica antes 

estabelecida, mas tão só a situação que seria criada com a aplicação das versões da ORAP 



 
 

40 

Versão Pública 

que foram suspensas em 29.06.2017, com efeitos a partir de 06.07.2017, e sobre as quais 

incidiu a Decisão.  

A este propósito, é de referir que, na sua pronúncia sobre a reclamação da MEO, a NOWO 

afirma que «[[n]a ausência desta retroatividade, a MEO ficaria livre para aplicar ou exigir [o 

envio de cadastros, o pagamento de preços  e a aplicação de penalidades no que respeita 

aos cabos de drop de cliente, o que] teria um gigantesco impacto financeiro e operacional 

nos beneficiários e tornaria largamente ineficaz a Decisão Final na sua intenção de 

estabelecer condições de concorrência efetiva entre a MEO e os beneficiários» (pág. 6). 

Acresce que na sua pronúncia sobre a reclamação administrativa da MEO, a NOS defende 

que [IIC]  

 

 

 

[FIC] 

5.2. Erros de apreciação 

5.2.1. Alegada desatualização da informação em que assenta a decisão 

Antes de entrar nos fundamentos em que assenta a reclamação, a MEO refere, entre outras 

considerações, que «decorridos quase 4 (!) anos sobre a data de aprovação [do SPD de 

25.07.2019] seria expectável que a ANACOM tivesse revisto materialmente a sua decisão de 

08.11.2022. Todavia, não só as determinações da ANACOM vertidas no SPD não foram 

revistas, como o Regulador fez “tábua rasa” dos argumentos apresentados pela MEO» (§4-

5). 

Especificamente sobre esta observação justifica-se referir que, no espaço de tempo que 

decorreu entre a aprovação do SPD e a Decisão, a ANACOM solicitou parecer técnico ao 

ISEL, como se encontra descrito na decisão final, e, atenta a complexidade das matérias 

tratadas nesta Decisão, foram ponderados pelo Regulador os interesses contrapostos em 

presença. Da mesma forma, foram consideradas, em pormenor, as pronúncias de todos os 

interessados, como resulta do Relatório da audiência prévia e do procedimento geral de 

consulta elaborado. No final deste processo foi adotada a Decisão de 08.11.2022, cuja análise 
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e determinações contêm alterações relativamente ao SPD (note-se, desde logo, que o 

número de pontos da decisão da ANACOM reduziu-se de 22 para 16, tendo as determinações 

adotadas resultado das informação e elementos recolhidos ao longo da instrução do 

procedimento, que implicou a revisão de alguns aspectos e uma análise detalhada de toda a 

matéria). 

A NOS pronunciou-se no âmbito do presente procedimento [IIC]  

 

 

 

[FIC]. A ANACOM não pode deixar de se rever, em absoluto, nesta posição. 

Por outro lado, a MEO considera que os pontos da Decisão que aqui estão em questão (D 9. 

a D 12. e D 13.) teriam por base uma análise de mercado desatualizada (de 2017) – e, 

portanto, adotada depois de ultrapassado o prazo de atualização de três anos previsto na 

anterior LCE e o prazo de 5 anos previsto na nova LCE (§12, §14 da reclamação).  

A este propósito refira-se que, conforme ficou expresso, na Decisão a ANACOM baseou-se, 

não apenas na informação contida na análise de mercado a que a MEO faz alusão, mas 

também nos elementos recolhidos na fase de instrução do procedimento em que aquela foi 

adotada, para além de ter tido em conta outros elementos que nela são referidos (como os 

dados de custeio de que dispõe). 

Por outro lado, caso a data de realização das análises de mercado prejudicasse de alguma 

forma a Decisão da ANACOM, a Comissão Europeia não teria deixado de se pronunciar sobre 

a matéria e, no entanto, não o fez.  

A Vodafone, na pronúncia que apresenta sobre a reclamação da MEO, vem corroborar este 

entendimento (pág. 3): «[e]mbora a Vodafone reconheça que as últimas análises de mercado 

tenham sido efetuadas em 2017, não pode, contudo, deixar de enfatizar que a Comissão 

Europeia no âmbito da sua pronúncia ao abrigo artigo 32.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 2018/1972 

(Processo PT/2022/2400 – Mercado de acesso local grossista num local fixo em Portugal — 

Alterações às ofertas de referência de acesso regulado às condutas e postes da MEO), faz 

referência aos referidos atrasos, mas não demonstrou que tal atraso colocava em causa a 
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decisão agora tomada pela ANACOM. Estamos em crer que, caso houvesse algum impacto 

maior, teria sido feita uma menção direta a essa situação. Ademais, não podemos esquecer 

que, pese embora sejam tidas em conta análises de 2017 (as últimas disponíveis, no caso), 

todo o processo de revisão das Ofertas teve início em 2018, pelo que, naquele momento, os 

pressupostos considerados estavam corretos e devidamente atualizados.».  

Não obstante, sempre se diga a ANACOM se encontra, presentemente, a trabalhar nas 

análises de mercado com o objetivo de as respetivas consultas públicas nacionais poderem 

ser lançadas tão brevemente quanto possível. 

5.2.2. Alegada errada leitura do princípio da equivalência de inputs 

Na reclamação apresentada a MEO entende que, quando se prevê, no ponto D 9., que a 

instalação de cabo de drop de cliente pelo beneficiário não implica o envio à MEO de qualquer 

notificação, prévia ou posterior, a ANACOM está extremamente longe da realidade dos factos, 

refletindo esta exigência uma leitura e tratamento errados do princípio da não discriminação, 

na vertente da equivalência de inputs e que aquela determinação coloca a MEO numa 

situação de desvantagem em relação aos seus concorrentes. 

Alega a MEO que embora não tenha um processo interno específico para a instalação de 

cabos de drop de cliente, possui um registo de agendamentos e conclusões das suas 

intervenções que lhe permitem controlar todo o processo de instalação dos referidos drops 

possibilitando-lhe, também, efetuar ações de controlo e auditoria a posteriori, o que na opinião 

da MEO não acontece no caso dos beneficiários da ORAP a quem não seria desproporcional 

solicitar idêntica informação sem a qual a MEO terá dificuldade e custos acrescidos para levar 

a cabo ações de fiscalização sobre a forma como os seus postes estão a ser utilizados para 

lançamento de drop de clientes. 

Releva-se que a matéria da equivalência de inputs não se subsume ao facto de a MEO poder 

(ou não) controlar a instalação de cabos de drop de cliente (sejam clientes finais retalhistas 

da própria MEO, sejam clientes finais retalhistas dos operadores com os quais a MEO 

concorre no retalho). A equivalência de inputs visa a garantia absoluta de equivalência na 

prestação de um serviço grossista, que, no caso da instalação de cabos de drop de cliente, 

abrange os tempos em que o acesso à rede (e.g. em fibra FTTH, cabo HFC) é disponibilizado 

e tornado operacional ao cliente final retalhista. 
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Tal como referido na Decisão, fazer depender a instalação de um cabo de drop de cliente de 

um beneficiário da ORAP de uma notificação à MEO (e de uma permissão deste operador 

com poder de mercado significativo para que o operador com quem concorre no retalho 

instale o seu cliente final), pode conduzir (e conduz) na prática a situações de atraso dessa 

ligação. 

Com efeito, como referido pela ANACOM na Decisão, enquanto a MEO pode agendar 

imediatamente com a empresa subcontratada e com o cliente, a instalação do serviço (sendo 

que em [IIC]   [FIC]% dos casos reportados o tempo entre o registo do pedido e o primeiro 

agendamento é inferior a 6 horas), os beneficiários teriam sempre de aguardar, pelo menos, 

6 horas úteis para iniciarem a instalação, podendo este prazo atingir as 24 horas úteis 

(enquanto para a MEO, em [IIC]   [FIC]% dos casos, o tempo entre o registo do pedido e o 

primeiro agendamento é inferior a 24 horas úteis).  

Acresce que a MEO ficaria a dispor de informação detalhada sobre a localização dos clientes 

finais e, indiretamente, sobre os planos comerciais e de desenvolvimento das redes dos 

beneficiários das ofertas reguladas, com quem concorre no retalho, não obtendo aqueles 

informação idêntica, de forma recíproca, da MEO. A NOS [IIC]  

[FIC]. 

Não é assim correta a afirmação da MEO de que a ANACOM estaria a obrigar a empresa a 

fornecer, aos beneficiários da ORAP, o serviço de acesso a postes para instalação de cabos 

de drop de cliente em condições mais favoráveis do que as que utiliza para si própria. Ao 

contrário do que a MEO defende, a tentativa de impor notificação prévia e agendamento aos 

seus concorrentes no retalho é que violaria a equivalência de inputs, independentemente de 

a notificação impor (ou não) custos adicionais aos seus concorrentes.  

Em particular, a deliberação em causa não impõe à MEO obrigações mais pesadas do que 

aquelas que impõe aos beneficiários das ofertas reguladas, ficando os beneficiários a dispor 

da possibilidade de recorrerem aos mesmos meios que a MEO utiliza para monitorar ou 

fiscalizar as suas próprias instalações (tal como a MEO refere que faz). Por outro lado, e 

como mencionado anteriormente, a previsão de uma obrigação de notificação impõe de facto 

encargos adicionais aos beneficiários, como, aliás, evidencia a NOWO na pronúncia 

anteriormente citada.  
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Assim e contrariamente ao que a Reclamante sustenta, a ANACOM entende que a exigência 

prevista em D 9. não coloca a MEO numa situação de desvantagem em relação aos seus 

concorrentes, permitindo, como resulta do que acima é referido, aproximar as condições de 

instalação de cabos de drop de cliente por parte dos beneficiários da ORAP às condições de 

que a MEO beneficia para si própria. 

5.2.3. Alegadas contradições e erros manifestos de apreciação dos elementos 

recolhidos 

Para além da suposta “leitura incorreta da EdI”, afirma a MEO que a ANACOM não considerou 

devidamente os elementos carreados para o processo quando concluiu que, quer a 

notificação prévia (ou posterior), quer o agendamento da instalação dos cabos de drop de 

cliente do beneficiário introduziriam, desnecessariamente, entraves num processo que, na 

prática, funcionou e tem funcionado sem qualquer percalço. 

Ora, a ANACOM não pode deixar de contestar o entendimento da MEO, remetendo, para 

todos os efeitos legais, para a análise e fundamentação feita nas págs. 22 e ss. da Decisão 

e nas secções correspondentes do Relatório de Audiência Prévia. 

Como evidenciam os fundamentos e análise acima mencionados, a informação que permitiu 

à ANACOM chegar a estas conclusões foi obtida, como se refere na Decisão, junto dos 

beneficiários da ORAP, dos instaladores e da própria MEO (vd. págs. 24 e ss. da decisão 

final), das quais se destaca o referido nos seguintes parágrafos: 

«Do testemunho desse “instalador comum” foi possível identificar a existência de 

diferenças entre os procedimentos seguidos, na prática, nos trabalhos 

efetuados para a própria MEO face aos procedimentos que a MEO pretende que 

sejam seguidos pelos beneficiários. 

Foi possível apurar através do testemunho desse “instalador comum” que é 

precisamente em relação aos cabos de drop de cliente que existe um maior número 

de ordens de serviço em comparação com o número de ordens de serviço para 

instalação de cabos de rede, pelo que quaisquer complexidades operacionais 

introduzidas a este nível prejudicam o serviço ao cliente e têm um impacto 

negativo em termos de custos. Este “instalador comum” referiu também que não 

existe qualquer distinção, na prática, entre uma instalação de cabo de drop de cliente 
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efetuada para a MEO e uma instalação do mesmo tipo de cabo efetuada para um 

beneficiário. 

Nesta sequência, verificou-se que o processo que sempre foi seguido, quer no 

contexto dos trabalhos efetuados para a MEO, quer no contexto dos trabalhos 

efetuados para outros operadores, consiste em não efetuar qualquer notificação 

prévia de instalação de cabos de drop de cliente, dado que não existem situações 

que possam pôr em causa a segurança do poste, tendo os instaladores a formação 

necessária e suficiente, no âmbito da ORAP (e da ORAC), incluindo no contexto de 

segurança no trabalho, para aferir as condições (ideais e seguras) de instalação deste 

tipo de cabos em postes». 

Importa ainda acrescentar que, até ao momento, não foi apurada qualquer evidência de que 

a ausência de notificação da instalação de cabos de drop de cliente durante a última década 

tenha impedido a MEO de efetuar as suas ações de monitorização, fiscalização e auditoria 

que considera adequadas às suas infraestruturas, nem, tanto quanto é do conhecimento da 

ANACOM, lhe foi reportado qualquer acidente que tenha ocorrido na sequência da instalação 

de um cabo drop de cliente e que possa ter sido provocado por inobservância das regras que 

visam a segurança, quer dos instaladores e trabalhadores das empresas, quer dos próprios 

postes. Como tal, a ANACOM não tem evidência de que a MEO não tenha conseguido levar 

a cabo de forma eficaz, a monitorização das condições de utilização dos postes abrangidos 

pela ORAP. De acordo com a informação veiculada pelos instaladores, esta monitorização é 

efetuada através de auditorias, realizadas posteriormente, e com base num processo de 

amostragem (vd. pág. 25 da Decisão). Estas amostras, que têm sempre uma dimensão muito 

inferior ao universo, podem ser definidas com base na informação que a MEO já recolhe 

sobre a instalação de cabos de rede ou outras (como até aqui tem vindo a ser feito). Como já 

foi referido acima, eventuais custos adicionais para a MEO resultantes da Decisão, a 

existirem, serão naturalmente repercutidos no sistema de contabilidade analítica da MEO e, 

caso se justifique, nos preços dos serviços grossistas. 

Por outro lado, a informação que a MEO obteria se os seus concorrentes lhe notificassem os 

cabos de drop de cliente que foram estendidos a partir de um determinado PDO ou TAP num 

dado período, conduziria, na prática, a que os beneficiários da ORAP fossem obrigados a 

informar a MEO sobre todas as várias ligações (explicitando quais e quantas) que realizaram 

a clientes finais, expondo, inclusive, elementos que poderiam levar à sua identificação. Esta 

solução permitiria à MEO conhecer os clientes finais (ou, num sentido mais lato, qual a zona 



 
 

46 

Versão Pública 

em concreto onde os beneficiários estão a construir o seu negócio, ou seja, estão a investir) 

dos operadores com os quais a MEO concorre no retalho. Releva-se que tal situação coloca 

os operadores concorrentes da MEO numa situação de (ainda maior) desequilíbrio visto que 

estes em caso algum obtêm da MEO, operador com poder de mercado significativo, essa 

informação de forma recíproca (i.e., os drops de clientes da MEO). 

Também para sustentar uma alegada incorreta ponderação, pela ANACOM, do princípio da 

EdI, a MEO vem referir que as empresas de redes de comunicações eletrónicas suas 

concorrentes no retalho não questionaram a (des)necessidade de notificação da instalação 

de drop e para tentar demonstrar o que alega a esse respeito, cita alguns excertos de 

pronúncias de outras empresas. 

Contudo, a MEO não refere alguns outros excertos das pronúncias que a ANACOM entende 

serem de extrema relevância e que foram apresentados durante a audiência prévia sobre o 

SPD que antecedeu a Decisão. Neste contexto, merece especial referência as observações 

que de seguida se transcrevem: 

«a Vodafone afirma que “o regime simplificado preconizado no SPD introduz 

efetivamente uma melhoria no funcionamento desta oferta grossista”, mas defende 

que a instalação destes cabos não deve ser precedida de qualquer pré-aviso». 

(Vodafone) 

«a NOS considera essencial que a ANACOM reveja o processo de instalação de drop 

de cliente em vários postes, no sentido de impor o processo previsto para a instalação 

de drop de cliente para um só poste, incluindo no que se refere ao acompanhamento». 

(NOS) Nota ANACOM: o processo referido previa a não notificação da instalação do 

cabo de drop de cliente. 

«Segundo a NOWO/ONI, o tema dos cabos de drop de cliente foi o mais problemático 

para os beneficiários quando a MEO o tentou introduzir nas versões da ORAC e da 

ORAP (suspensas pela ANACOM em 2017), já que instituía procedimentos gravosos 

para os beneficiários não seguidos pela MEO e preços que não existiam. Assim, 

segundo a NOWO/ONI, as medidas introduzidas sobre os drops de cliente no SPD da 

ANACOM de 2018, embora constituíssem uma melhoria significativa face ao 

pretendido pela MEO, não eram suficientes para garantir um modelo de EdI, tendo 

encontrado reticências por parte dos beneficiários, o que conduziu a que a ANACOM 
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procedesse a uma análise mais detalhada, pedindo informações adicionais à MEO, 

beneficiários e prestadores de serviços de instalação de drop de cliente. Para a 

NOWO/ONI, tais medidas permitiram à ANACOM perceber os procedimentos 

seguidos pela MEO e pelos beneficiários, as condições técnicas associadas e a 

melhor forma de deliberar sobre o tema dos drops de cliente em conformidade com 

um modelo de EdI.» (NOWO/ONI). 

De referir que as pronúncias agora recebidas destes mesmos operadores de redes de 

comunicações eletrónicas (beneficiários da ORAC e da ORAP) no âmbito da presente 

reclamação concordam fundamentalmente com a Decisão que a MEO contesta. 

Em particular a NOS refere que [IIC]  

 

 

 

 

[FIC] 

Afirma a NOS [IIC]  

 

 

 

 

 

[FIC] 
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Também neste domínio da notificação prévia e/ou a posteriori, a MEO vem chamar a atenção 

para o facto de a E-REDES exigir a comunicação prévia das intervenções realizadas nas suas 

infraestruturas.  

Na sequência da reclamação da MEO, a ANACOM enviou pedido de informação à E-REDES 

que, na sua resposta, confirmou a validade do conteúdo da sua pronúncia apresentada em 

sede de audiência prévia sobre o SPD de 25.07.2019. Na sua resposta ao mencionado pedido 

de informação da ANACOM, a E-REDES sublinhou que:  

(1) a viabilidade de acesso e utilização de postes de baixa tensão da E-REDES para a 

amarração de cabo ótico de rede do operador de comunicações eletrónicas, em 

cumprimento dos regulamentos do setor elétrico, encerra no seu cálculo a 

possibilidade de, nas condições estabelecidas, lhe serem associados até cinco cabos 

de drop, considerando-se esta operação inerentemente autorizada, não carecendo de 

pedido/comunicação de viabilidade. Esclareceu ainda a E-REDES que a frase “sem 

necessidade de comunicação adicional”, que consta da sua oferta de postes, refere-

se à desnecessidade de o operador ter de efetuar uma outra comunicação de um 

pedido de viabilidade à E-REDES;  

(2) a associação de até cinco cabos drop de cliente a um cabo ótico de rede e respetivas 

amarrações com pedido de viabilidade autorizado, não carece de inclusão no cadastro 

da E-REDES;  

(3) toda e qualquer intervenção na infraestrutura da E-REDES carece de comunicação 

prévia e da consequente autorização do operador de rede, significando isto que, na 

associação de cabos drop a um poste de baixa tensão com pedido de viabilidade 

autorizado, a E-REDES solicita uma comunicação prévia à intervenção no poste para 

efetuar a associação. 

A este propósito, a ANACOM esclarece que a alusão que fez à E-REDES na Decisão 

pretendeu fundamentar a razoabilidade de se definirem (i.e., de a MEO definir) à partida 

condições técnicas mínimas em matéria de instalação de cabo de drop de cliente (vd., a este 

respeito, o que consta da página 32 da Decisão32).  

 
32 “Releva-se que a previsão de tais condições técnicas mínimas não é inovadora em matéria de instalação de 
drop de cliente em postes, merecendo destaque, neste contexto, a oferta de acesso a postes da E-REDES (que 
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Salienta-se, contudo, que, conforme já antes referido, a comunicação de acesso a 

infraestrutura para ligação de clientes (cabos de drop de cliente) feita por um qualquer 

beneficiário da ORAP/ORAC a uma empresa de redes de comunicações eletrónicas 

concorrente (como é o caso da MEO)33, devendo ambos ser colocados numa situação de 

equivalência (level playing field), não é a mesma coisa que efetuar uma comunicação prévia 

ou a posteriori a uma entidade que gere infraestruturas aptas (neste caso infraestruturas da 

rede elétrica), mas que não concorre no retalho com aquelas empresas de redes de 

comunicações eletrónicas. 

De referir ainda que os postes de baixa tensão da E-REDES são explorados em regime de 

concessão estando esta entidade distribuidora de energia elétrica condicionada pelas regras 

dos vários contratos que lhe conferem o estatuto de concessionária. 

Acrescenta ainda a MEO que a ANACOM na sua decisão não estabelece qualquer distinção 

entre notificação prévia e a posteriori. As duas realidades são, no seu entendimento, tratadas 

da mesma forma não sendo apresentadas evidências que justifiquem a identidade de 

soluções, nem justificando a inexigibilidade da notificação a posteriori. 

Como a ANACOM refere no excerto da sua Decisão que a MEO cita, e como já anteriormente 

detalhado, o que está em causa, e que justifica que as medidas em apreço não sejam 

adotadas, é a existência de um risco potencial. A notificação da colocação de cabos de drop 

cria as condições e potencia incentivos que podem impactar desfavoravelmente na dinâmica 

concorrencial34, com prejuízos para os utilizadores finais decorrentes da potencial 

degradação da situação de concorrência.  

A notificação a posteriori da instalação do cabo de drop de cliente, mesmo sendo efetuada 

vários dias/semanas após a instalação, permite ainda ações de winback pois, para um 

número significativo de situações a lei concede ao cliente um direito de livre resolução do 

contrato por um período de até 14 dias. Concomitantemente, a notificação a posteriori tem a 

 
gere uma rede de postes com um nível de criticidade muito elevado, atenta a dependência, inclusivamente das 
redes de comunicações, da rede de distribuição de energia elétrica), que é utilizada por vários beneficiários da 
ORAP e referenciada pelos mesmos em matéria de instalação de drop de cliente. Com efeito, nessa oferta da E-
REDES são impostos vários requisitos cumulativos em termos de instalação de drop entre um apoio de Baixa 
Tensão onde já exista instalado um cabo do operador e a instalação do seu cliente (como, por exemplo, o peso 
máximo do cabo de 30 kg/km e o diâmetro máximo do cabo de 5 mm)”. 

33 Sobre esta questão a NOS na sua pronúncia, considera que [IIC]  

[FIC]. 

34 Cfr. o parecer do Professor Doutor Pedro Moniz Lopes, a pp. 50-51. 
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desvantagem de permitir que a MEO fique a conhecer com algum grau de certeza i) a 

localização do cliente final retalhista desse operador com o qual a MEO concorre no retalho, 

ii) o momento em que foi feita a instalação do cabo de drop de cliente do beneficiário da 

ORAP e iii) quando expectavelmente terminará o respetivo período de fidelização. 

Assim e como já acima foi referido, a ANACOM entende que mesmo a notificação à MEO da 

instalação do cabo de drop de cliente do beneficiário efetuada a posteriori, poderá criar o 

incentivo para ou potenciar a realização de ações de winback por parte da MEO.  

Também como supra referido, na sua pronúncia, a NOS [IIC]  

 

 

 

 

[FIC]. 

5.2.4. Alegadas contradições e erros manifestos de apreciação dos elementos 

recolhidos relativos à segurança e estabilidade dos postes 

Sustenta ainda a MEO que na Decisão a ANACOM desconsiderou o impacto da ausência de 

um dever de notificação, ainda que a posteriori, na gestão, segurança e estabilidade dos 

postes. 

A Reclamante acrescenta ainda que a decisão tem por base erros de apreciação na medida 

em que ignorou passagens do Parecer do ISEL que evidenciam que, efetivamente, existe um 

limite para o número de cabos de drop que podem ser instalados nos postes, sendo possível 

estimar a probabilidade de ocorrência de uma inclinação de um poste devido à instalação de 

um cabo de drop. 

A MEO salienta ainda o entendimento alegadamente enviesado e errado da ANACOM sobre 

a oferta de acesso a postes da Orange (França), pois, refere, a ANACOM apenas terá 

considerado o que nesta é referido relativamente à instalação de cabos de drop sem pedidos 

específicos.  
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Por último, a MEO sublinha o que refere serem as preocupações manifestadas pela Comissão 

Europeia nos esclarecimentos que endereça à ANACOM e que, na sua ótica, refletem a 

preocupação daquela instituição relativamente à falta de informação da MEO, bem como aos 

riscos que daí eventualmente decorram para os direitos da empresa e para a segurança dos 

postes e das infraestruturas de rede.    

Muito embora reconheça que os procedimentos que pretende ver implementados não estão 

a ser aplicados “há muito tempo”, a empresa refere pretender alterar esta situação «de modo 

a estancar o “descontrolo” e a construir gradualmente o cadastro destas ocupações», 

considerando que «os beneficiários possuem nas suas bases de dados» a informação em 

causa e que a sua comunicação é «insusceptíve[l] de ferir o equilíbrio concorrencial que se 

procura, em especial numa lógica a posteriori». 

Alega ainda a MEO que a informação recolhida através das notificações (leia-se notificação 

das intervenções) é fundamental para poder mitigar eventuais situações de responsabilização 

por eventuais danos, perante terceiros e perante os próprios beneficiários da ORAP, 

atendendo ao que é exigido no ponto D 16. da Decisão que obriga a MEO a repor, no prazo 

máximo de 10 dias úteis para 95% dos casos, as condições de segurança em cada poste, 

podendo a Reclamante ser penalizada em 50 Euros por cada dia de atraso (note-se que o 

parecer que anexa à sua reclamação menciona de forma desatualizada o prazo de 5 dias 

úteis previsto no SPD, e não o (novo) prazo de 10 dias úteis para 95% dos casos que acabou 

por ser estabelecido na Decisão). 

Relativamente a estas críticas importa sublinhar, em primeiro lugar, que a ANACOM não 

desconsiderou a necessidade de notificação à MEO pelos beneficiários das intervenções 

realizados nos postes. O que a ANACOM entendeu foi que, e apenas no tocante à instalação 

de cabos de drop de cliente, essa colocação não implica o envio à MEO de qualquer 

notificação prévia ou posterior pelos beneficiários da ORAP. Já no tocante a outras 

instalações (e.g. cabos de rede) e intervenções (e.g. substituição de um cabo de rede 

avariado), as mesmas continuarão a ser objeto de notificação prévia à MEO no âmbito da 

ORAP. Conforme já referido, conhecendo a MEO os PL instalados pelos beneficiários, e 

sabendo que nestes apenas poderão ser instalados cabos de drop de clientes, a ANACOM 

considerou que a Reclamante dispunha dos elementos suficientes para realizar as ações de 

monitorização, fiscalização e auditoria que considerasse necessárias, sem que tal medida 

comportasse os riscos e potenciais danos, para a concorrência, que se visou evitar. 
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Na Decisão a ANACOM reiterou (posição que subsequentemente veio a ser corroborada por 

um dos maiores clientes grossistas da ORAP – a NOS) que em cerca de 30 anos de utilização 

dos postes da MEO se desconhecem situações concretas em que, por exemplo, da instalação 

de um drop de cliente de um beneficiário da ORAP, tivesse resultado a queda de poste(s) da 

MEO. Também a NOWO, um dos operadores de rede fixa que opera em Portugal desde os 

anos 80 do século passado, refere na sua pronúncia sobre a presente reclamação, referindo-

se especificamente aos cadastros, embora de forma passível de ser transposta para as 

notificações, que: “[n]ão se conhece nenhuma situação em que, desta falta de cadastros, 

tenha resultado algum dano para a infraestrutura de postes devido a instalações de cabos de 

drop de cliente” (pág. 3). Por sua vez, a Vodafone, numa alusão às questões de segurança 

associadas a “situações imprevisíveis e de força maior que têm impacto na conservação dos 

postes e que possam causar danos, tais como sinistros com viaturas, mau tempo” (pág.3) – 

ou seja, situações a que qualquer dos operadores seria alheio e que não estariam na sua 

disponibilidade –, sublinhando, por outro lado, a importância da manutenção proativa (que 

em nada é prejudicada pela determinação aqui em análise, pelos motivos que ficaram 

expostos). 

Ou seja, a probabilidade associada a riscos de segurança decorrentes da instalação de um 

cabo de drop é muito reduzida, não existindo qualquer antecedente histórico a partir do qual, 

razoavelmente, se possa prever que tal poderá vir a acontecer, salvo, claro está, em situações 

muito excecionais (como intempéries de intensidade e duração muito excecional).  

Por outro lado, a ANACOM considerou que a informação recolhida no âmbito das notificações 

atualmente efetuadas (e.g., as relativas a cabos de rede e intervenções), será suficiente para 

a execução do programa de manutenção a que a MEO sempre se encontrou obrigada – como 

tem sido demonstrado pela prática. Aliás, a ausência de notificações associadas a cabos de 

drop “há muito tempo” (nas palavras da MEO), não tem aparentemente impedido a MEO de 

cumprir as suas obrigações neste âmbito (sendo que a experiência empírica vivenciada que 

não pode deixar de relevar). 

Em segundo lugar, considera-se que o exemplo associado ao “paroxismo de 

desrazoabilidade” citado pela MEO (i.e., os beneficiários da ORAP danificariam um poste da 

MEO obtendo benefícios financeiros resultantes do pagamento de penalidades por eventual 

atraso da MEO na reposição das condições de operacionalização do referido poste), não 

parece ser razoável, estatisticamente significativo ou implementável do ponto de vista 

operacional (visto que os trabalhos são executados por instaladores que muitas vezes 
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trabalham para vários operadores e estão sujeitos a procedimentos de certificação pela MEO, 

para além de que tal hipótese sempre seria prejudicial para os próprios beneficiários, que 

poderiam ver prejudicada a prestação dos seus serviços a clientes retalhistas). De qualquer 

forma, eventuais situações deste tipo, a existirem, poderiam ser detetadas através de 

peritagens e, em caso de litígio, mediante o recurso à via judicial. 

Não é a primeira vez que a MEO utiliza este tipo de argumentos. Recorda-se que, aquando 

da imposição de outras obrigações pela ANACOM (em 2004) relativas à disponibilização pela 

MEO de uma base de dados de condutas acessível pelos beneficiários através de uma 

Extranet, a ora Reclamante impugnou esse ponto da decisão aludindo à eventual colocação 

de dispositivos destruidores no interior das condutas. Naturalmente que tal alegação da MEO 

veio subsequentemente a ser desestimada pelo Tribunal, passando a ser disponibilizado, 

desde 2007, aos beneficiários das ofertas reguladas, o acesso de uma forma transparente e 

não discriminatória a uma base de dados contendo informação sobre as condutas e postes 

do operador MEO, atualmente detentor de poder de mercado significativo no mercado 

grossista 3a da recomendação da CE de 2014 sobre mercados relevantes de redes e serviços 

de comunicações eletrónicas. 

Quanto à mitigação de eventuais situações de desresponsabilização, releva-se que na 

Decisão a ANACOM entendeu o seguinte: «todos os beneficiários da ORAP deverão sempre 

manter disponíveis, nas suas bases de dados internas, os registos dos pedidos (working 

orders) e toda a informação relevante (por exemplo, características físicas do cabo, 

localização dos postes onde o mesmo foi fixado, datas de instalação/intervenções), associada 

à realização de instalações dos seus cabos (incluindo os cabos de drop de cliente) e 

equipamentos em postes da MEO, de molde a facilitar a realização de necessárias auditorias 

a realizar posteriormente e de peritagens, em caso de ocorrência de eventuais incidentes 

relacionados com aqueles postes da MEO, tendo em vista o apuramento de eventuais 

responsabilidades». 

No que respeita ao Parecer do ISEL, que o Relatório da Audiência Prévia não reproduz (nem 

pretende reproduzir) na totalidade, importa esclarecer que as conclusões que do mesmo a 

ANACOM retira foram sintetizadas no Relatório de Audiência Prévia e, juntamente com os 

outros elementos recolhidos, considerados na análise vertida, quer na Decisão, quer no citado 

Relatório (que a integra). 
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Com efeito, segundo o Parecer técnico independente emitido pelo ISEL em fevereiro de 2021, 

em situações muito extremas (e.g., tais como a existência de ventos na ordem dos 125 Km/h 

— velocidade média obtida em períodos de 10 minutos —, que é considerado vento 

excecionalmente forte), o risco suprarreferido não é desprezável e aumenta quanto maior for 

o número de drops, existindo ainda uma série de fatores, entre os quais, fragilidades 

estruturais não detetáveis à vista desarmada (pág. 59 do Parecer), que podem contribuir para 

a instabilidade e falta de integridade dos postes da MEO. De acordo com o parecer, todos 

estes fatores colocam em destaque a importância de que os traçados se encontrem 

corretamente projetados (pág. 50 do Parecer), e justificam a necessidade da manutenção e 

conservação destes ativos (p. x do Parecer), que pode passar, por exemplo, pelo espiamento 

dos postes (págs. xi-x e 51-53 do Parecer, entre outras), e pela remoção de cabos não 

utilizados (págs. x e 60 do Parecer). Poderá ainda justificar-se a imposição de condições 

técnicas mínimas no que à flecha do cabo de drop diz respeito (pág. 60 do Parecer). Acresce 

que a avaliação dos riscos em causa não é passível de ser realizada previamente e de forma 

genérica (pág. 58 do Parecer), envolve a consideração de diversos e complexos fatores 

intrínsecos e extrínsecos à própria infraestrutura, incluindo a avaliação das já mencionadas 

fragilidades estruturais, e não se presta a um cálculo manual expedito, exigindo uma 

ferramenta de cálculo disponibilizada ao técnico que contabilize os diversos fatores (pág. 58 

do Parecer). Ou seja, e reiterando, o risco em causa está associado a condições excecionais 

e a fatores que vão muito para além dos próprios drops de cliente. O parecer do ISEL reforça 

assim a importância da qualidade do projeto, da manutenção da rede e da eventual 

necessidade de definição de condições técnicas mínimas (questões que estão na esfera de 

responsabilidade da proprietária — a MEO - vd., a este respeito, o que consta claramente da 

página 32 da Decisão35).  

Acresce que a ANACOM também contrabalançou a inexistência de notificações e cadastros 

(associados aos cabos de drop de cliente) com a possibilidade de a MEO estabelecer 

condições técnicas mínimas a cumprir pelos beneficiários. 

 

35 “Releva-se que a previsão de tais condições técnicas mínimas não é inovadora em matéria de instalação de 
drop de cliente em postes, merecendo destaque, neste contexto, a oferta de acesso a postes da E-REDES (que 
gere uma rede de postes com um nível de criticidade muito elevado, atenta a dependência, inclusivamente das 
redes de comunicações, da rede de distribuição de energia elétrica), que é utilizada por vários beneficiários da 
ORAP e referenciada pelos mesmos em matéria de instalação de drop de cliente. Com efeito, nessa oferta da E-
REDES são impostos vários requisitos cumulativos em termos de instalação de drop (…) para que a mesma não 
careça de um pedido específico (…). Os cabos de drop de cliente que não cumpram tais requisitos, deverão ser 
objeto de um pedido específico junto da E-REDES. Assinale-se, ainda, que esta empresa também não exige o 
envio de cadastros de drop de cliente que satisfaçam tais requisitos”. 
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Relativamente à existência de um fator de risco acrescido para a estabilidade dos traçados 

aéreos associado à instalação de um drop de cliente, a ANACOM entende — tendo também 

em conta o exposto pelos vários instaladores com os quais a ANACOM reuniu — que tal 

instalação não envolve um cabo de fibra ou coaxial equiparável ao utilizado na construção da 

rede de acesso, dado que nestas situações é utilizado um cabo com um diâmetro e calibre 

muito inferior ao que é utilizado na construção da rede, por exemplo, comparável com um 

simples cabo Ethernet. Em consequência, a tensão que o poste sofre com a instalação deste 

tipo de cabo é, na prática e em condições normais reduzido, nunca se tendo colocado, nem 

se colocando, à partida, questões de ordem da estabilidade física do poste.  

Sobre a referência à oferta da Orange, a ANACOM entende que a fixação de requisitos para 

a aceitação, por parte deste operador francês, da instalação de drop de clientes sem a 

necessidade de envio de pedidos específicos, indicia que, em certas circunstâncias, a 

instalação dos drops de cliente pelos operadores não acarreta riscos significativos para a 

estabilidade dos postes, neste caso da Orange, tendo sido isso que a ANACOM pretendeu 

referir na pág. 168 do Relatório de Audiência Prévia. 

A propósito das preocupações manifestadas pela Comissão Europeia, a NOWO menciona 

na sua pronúncia (p. 4): "A este respeito deve sublinhar-se que nos seus comentários finais 

ao Projeto de Decisão da ANACOM, após prestação de esclarecimentos pelo Regulador 

Nacional, a CE já não assinalou nenhuma preocupação sobre essa matéria." 

Finalmente, sendo verdade que o cadastro e notificação prévia ou a posteriori são realidades 

diferentes, permitem na prática recolher o mesmo tipo de informação. Informação esta que, 

independentemente do meio de recolha, poderia ser utilizada para os mesmos fins 

(planeamento de ações de manutenção, verificação de condições de segurança, realizações 

de ações de fiscalização e auditorias, etc.), aliás, como já acontece no caso da informação 

associada à instalação de cabos de rede e PL (PDO ou TAP). 

5.3. Conclusão 

Perante tudo o que acima fica exposto e que reflete a análise dos vários aspectos da Decisão 

à luz do que é alegado pela MEO na reclamação que apresenta, entende a ANACOM que é 

relevante esclarecer o seu entendimento no que se refere à produção de efeitos, a 

22.12.2010, dos pontos D 10. a D 12. da Decisão. 
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Como melhor se explica no ponto 5.1.2. supra é irrelevante referir que as alterações 

determinadas pela ANACOM nos pontos da decisão que acima são indicados produzem os 

seus efeitos por referência ao início de vigência da ORAP, pois tais modificações não 

envolvem regras daquela oferta que então estivessem em vigor e, portanto, a MEO não pode 

exigir o seu cumprimento por parte dos beneficiários daquela oferta. 

Com efeito, tais exigências apenas poderiam ser feitas a partir de 15.05.2017, data em que a 

ORAP foi alterada para consagrar as obrigações que a ANACOM pretendeu obstaculizar com 

os acima indicados pontos da decisão. Sucede que estas disposições que apenas poderiam 

vigorar para o futuro, ficaram suspensas por força do determinado pela ANACOM em 

29.06.2017 (com efeitos a partir de 06.07.2017), altura em que foi iniciado o procedimento 

que conduziu à Decisão de 08.11.2022.  

Desta forma, a ANACOM entende ser relevante ajustar os pontos D 10. a D 12., clarificando 

que as disposições da ORAP indicadas naqueles pontos devem ser ajustadas de forma a ser 

assegurada a sua conformação com o determinado em 08.11.2022. 

No demais, não se consideram verificadas as várias ilegalidades invocadas pela MEO, como 

resulta da explicação que acima se apresenta sobre cada um dos pontos abrangidos pela 

Reclamação e para a qual se remete. Consequentemente, entende a ANACOM dever manter 

inalteradas as demais determinações da sua Decisão de 08.11.2022.  

6. Decisão 

a) Considerando o exposto pela MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. na 

reclamação que apresentou sobre a decisão de 08.11.2022 que aprovou as alterações 

à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão de 25.07.2019; 

b) Ponderados os elementos apresentados nas alegações apresentadas pelas várias 

contrainteressadas que se pronunciaram; 

c) Concluindo, no termo da análise realizada, que importa clarificar o sentido do 

determinado nos pontos D 10. a D 12. da decisão acima identificada;  

d) Considerando também que a clarificação agora realizada não permite, contudo, que a 

MEO reclame dos beneficiários da ORAP e da ORAC o cumprimento de obrigações 

que não se encontram expressamente contempladas nas várias versões destas ofertas 

de referência e, por isso, não foram transpostas para os contratos celebrados com os 

vários beneficiários; e 
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e) Por ter concluído que, no demais, os argumentos expostos pela MEO na sua 

reclamação não conduzem a qualquer alteração do teor da decisão adotada, 

o Conselho de Administração, na prossecução das atribuições previstas nas alíneas a), b), e 

c) do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de 

março, no exercício dos poderes previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º dos mesmos 

Estatutos, bem como das competências previstas na alínea a) do n.º 4 do artigo 86.º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas aprovada pela Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, delibera, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos e dando cumprimento ao 

disposto no n.º 2 do artigo 192.º do Código do Procedimento Administrativo:  

1) Ajustar os pontos D 10. a D 12. da sua Decisão de 08.11.2022 que aprovou as 

alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão de 25.07.2019 que passam a 

ter a seguinte redação: 

«D 10. A MEO deve eliminar da ORAP a obrigatoriedade de envio de cadastro de cabo 

de drop de cliente dos beneficiários, não podendo exigir o envio deste fora dos casos 

em que a ORAP o permite. 

D 11. As penalidades por acesso indevido (penalidade 1), por ocupação indevida 

(penalidade 2) e por ausência de envio de cadastro (penalidade 5) não se aplicam aos 

cabos de drop de cliente dos beneficiários. 

D 12. A aplicação de um qualquer preço mensal de ocupação de uma fixação de cabo 

de drop de cliente em poste da MEO e de um preço de instalação de cabo de drop de 

cliente em poste da MEO deve ser eliminada da ORAP.»; 

2) Considerar improcedente a invalidade peticionada na reclamação apresentada pela 

MEO e, em consequência, manter inalterados todos demais pontos da Decisão acima 

identificada, confirmando-os; 

3) Determinar a notificação da MEO, bem como de todas as demais empresas 

interessadas. 

Lisboa, 17 de janeiro de 2023 


