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1. Enquadramento 

A MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), mediante comunicação de 

15.02.2018, solicitou a intervenção da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no 

âmbito do procedimento de resolução administrativa de litígios previsto no artigo 10.º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação – 

LCE), e, ainda, no n.º 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio (DL 

123/2009), por alegada atuação irregular da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, 

S.A. (Vodafone), relativamente aos procedimentos previstos e regulados pela Oferta de 

Referência de Acesso a Postes (ORAP ou Oferta de Referência), em concreto, quanto à 

instalação de drops de clientes. 

A ANACOM através de decisão de 02.08.2018, com base nos factos e fundamentos nela 

expostos, determinou à Vodafone o cumprimento imediato das regras previstas na versão 3.1 

da ORAP, em vigor, no que diz respeito aos procedimentos relativos à instalação de drops 

de cliente, cessando a prática atual, devendo esta, em consequência: 

a. Apresentar à MEO os pedidos de instalação de drops de cliente ao abrigo do serviço 

de instalação; 

b. Informar a MEO sobre todos os drops de cliente que instalou desde agosto de 2017 

até ao presente, identificando-os corretamente em cadastro; e, 

c. Proceder ao pagamento dos montantes referentes à ocupação dos postes da MEO 

associados aos drops de cliente. 

Inconformada com esta decisão, a Vodafone apresentou, em 27.08.2018, uma reclamação 

administrativa, ao abrigo do disposto nos artigos 184.º e seguintes e nos artigos 191.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), através da qual requereu a 

revogação ou anulação da supra referida decisão da ANACOM de 02.08.2018, “(…) 

declarando que a Vodafone não se encontra obrigada a informar a MEO previamente à 

instalação de drops de clientes, nem a entregar à MEO o cadastro de cabos e equipamentos 

e nem a pagar a esta última operadora a quantia de 1,25 € por cada drop instalado”. 

Em 09.10.2018, a ANACOM deliberou: 

a. Indeferir a reclamação da Vodafone quanto ao pedido de anulação da decisão da 

ANACOM de 02.08.2018, por ser uma decisão integralmente válida; 

b. Deferir a reclamação da Vodafone quanto ao pedido de revogação da decisão da 

ANACOM de 02.08.2018, determinando que esta cessa os seus efeitos, com eficácia 
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retroativa àquela data, na medida em que não estão causa direitos ou interesses 

indisponíveis; 

c. Determinar, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do CPA, a suspensão do 

procedimento de resolução administrativa de litígio ora sob judice até à adoção de 

decisão de alteração da ORAP. 

Esta deliberação – sentido provável de decisão (SPD) – foi submetida a audiência prévia das 

interessadas, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 170.º e dos artigos 121.º e seguintes do 

CPA. As partes foram regularmente notificadas mediante protocolo, em 12.10.2018, tendo 

sido fixado em 10 (dez) dias úteis o prazo de pronúncia. 

Mediante comunicação datada de 23.10.2018, a MEO pediu a prorrogação, por 5 (cinco) 

úteis, do prazo inicialmente concedido para resposta a audiência prévia sobre o SPD em 

referência, tendo o mesmo sido, após análise e ponderação, deferido por decisão da 

ANACOM de 25.10.2018. 

A Vodafone apresentou em tempo, em 26.10.2018, a sua pronúncia ao projeto de decisão. A 

MEO apresentou também, em tempo, em 05.11.2018, a sua pronúncia ao projeto de decisão. 

Considera-se, pois, devidamente exercido o direito de audiência prévia por cada uma das 

interessadas, no âmbito do presente procedimento referente à reclamação administrativa, nos 

termos e para os efeitos do CPA. 

O presente relatório, que constitui parte integrante da decisão final, apresenta a síntese das 

pronúncias recebidas, bem como o respetivo entendimento da ANACOM em relação às 

questões, em matéria de facto e de direito, com relevância para a decisão, fundamentando 

as opções tomadas a final. O caráter sintético do relatório não dispensa a consulta integral 

das pronúncias para completa compreensão das posições manifestadas. 

2. Síntese das pronúncias e entendimentos da ANACOM 

2.1 Comentários gerais das interessadas e entendimento da ANACOM 

A Vodafone, a título de considerações gerais, congratula a ANACOM pelo facto de ter 

ponderado o acervo de informações e documentos facultados pela empresa no âmbito do 

presente procedimento administrativo e por todos os operadores no âmbito do procedimento 

administrativo relativo às alterações à Oferta de Referência de Acesso a Condutas (ORAC) e 

à ORAP e, consequentemente, ter aprovado, em 09.10.2018, um projeto de decisão que, na 
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sua opinião, acolhe, no essencial, as principais preocupações apresentadas na sua 

reclamação. 

Para a Vodafone, o SPD merece, na generalidade, o seu acordo, por refletir uma ponderação 

do mérito (e justiça) da decisão de 02.08.2018, cujo cumprimento pela empresa a colocaria, 

na sua opinião, numa situação de clara desvantagem competitiva face aos concorrentes, ao 

ser-lhe imposto, por via administrativa, a adoção de um procedimento para acesso a 

infraestrutura essencial de ligação de clientes finais, em condições discriminatórias face às 

condições praticadas pelos demais beneficiários da ORAP. Assim, esta empresa afirma 

expressamente que “concorda com o sentido do projeto de decisão, quanto à revogação da 

decisão da ANACOM de 02.08.2018, cessando os seus efeitos com eficácia retroativa àquela 

data, mantendo-se suspensão do procedimento de resolução administrativa de litígio até à 

adoção de decisão de alteração da ORAP” (cfr. páginas 9 e 10 da sua pronúncia). 

Não obstante, a Vodafone afirma que é relevante evidenciar e clarificar alguns aspectos que 

a ANACOM não ponderou, que corroboram a absoluta necessidade de revogação da decisão 

de 02.08.2018 e que dizem respeito a pontos com os quais a Vodafone não se conforma, 

nem nunca se conformou, ainda que não integrem o iter cognoscitivo no qual a ANACOM 

fundamenta a revogação da sua decisão de 02.08.2018. 

Em contrapartida, a MEO afirma, desde logo, a título de comentários gerais, que o SPD é 

surpreendente e causador de grande preocupação, dado que o posicionamento da ANACOM 

assume contornos da maior gravidade, pois (i) retirou conclusões parciais e precipitadas dos 

elementos que recolheu no âmbito do processo relativo às alterações a introduzir na ORAC 

e na ORAP, (ii) segue uma linha de raciocínio que discrimina indevidamente a MEO e (iii) não 

ponderou os potenciais efeitos das decisões que preconiza no SPD, potenciado [IIC1]…. 

…………………………………………………………………………………………………..[FIC2] e 

um ambiente de incerteza jurídico-contratual sobre esta matéria. 

A MEO afirma que compreende as dúvidas que a ANACOM expressa quanto ao cumprimento 

não uniforme da ORAP vigente por parte das suas Beneficiárias, nomeadamente em face da 

informação prestada pelas mesmas, bem como de algumas contradições e discrepâncias que 

se detetaram. Porém, também afirma que não se pode perder de vista o facto indisputável de 

que os níveis de incumprimento das regras da ORAP para a instalação de cabos de drop de 

cliente que se observam não têm todos a mesma gravidade, sendo de relevar a existência de 

                                                           
1 Início de Informação Confidencial. 
2 Fim de Informação Confidencial. 
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Beneficiárias que, na sequência de interpelações por parte da MEO, seguem processos de 

regularização através dos quais comunicam os cabos de drop de cliente instalados e a 

correspondente data de instalação, pagando a ocupação da infraestrutura da MEO que usam. 

Na perspetiva da MEO, a ANACOM com o SPD vem tolerar que a Vodafone continue a 

incumprir totalmente as regras da ORAP quanto à instalação de cabos de drop de cliente, ou 

seja, que continue a usar os postes da MEO para a instalação de drops de cliente, sem fazer 

qualquer notificação prévia, sem enviar a atualização de cadastro posterior à instalação e 

sem efetuar o devido pagamento de ocupação dos postes pelos drops. 

Mas para a MEO é ainda [IIC]………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………..….[FIC]. 

Para a MEO é inconcebível que, do ponto de vista jurídico, o incumprimento de uns possa 

servir de fundamento para desonerar outros do cumprimento de determinados procedimentos 

validamente definidos e aprovados pelo que rejeita totalmente o raciocínio seguido pela 

ANACOM. 

Sublinha a empresa que a principal lesada com a situação abusiva existente quanto à 

utilização dos seus postes para a instalação de cabos de drop é a própria MEO, que, em sua 

opinião, se encontra em desvantagem na disputa de clientes a nível retalhista. Neste sentido, 

afirma que os seus principais concorrentes incorporam a utilização destas infraestruturas no 

seu processo produtivo, mas é a MEO que se vê forçada a suportar os custos dessa 

utilização, em prejuízo da sua própria margem de negócio e em benefício da dos seus 

concorrentes, daqui resultando uma distorção do equilíbrio competitivo do mercado. Com 

efeito, a MEO diz que, no contexto atual, que a ANACOM agora pretende prolongar no tempo, 

suporta não apenas os seus próprios custos relacionados com a utilização das infraestruturas 

em causa, como ainda os custos dos seus principais concorrentes. 

Assim, a MEO afirma que não pode aceitar a base do raciocínio seguido pela ANACOM de 

justapor a posição da Vodafone (apenas) em relação à das restantes Beneficiárias que “com 

ela concorrem na angariação de clientes retalhistas”, nada dizendo sobre os impactos que 

toda esta questão tem na capacidade da MEO para competir no mercado retalhista, como se 
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se devesse assumir, por princípio, que estes serão menos relevantes para o bom 

funcionamento do mercado. A MEO assevera estar a ser impactada significativamente com 

estes comportamentos abusivos por parte dos maiores operadores, seus concorrentes diretos 

no mercado retalhista, que usam os seus postes para instalação de cabos de drop de cliente 

como se a infraestrutura fosse de domínio público e de utilização livre e gratuita. 

Com este SPD da ANACOM, a MEO entende ser alvo de uma discriminação indevida proibida 

pela alínea c) do n.º 3 do artigo 55.º da LCE. A MEO realça que [IIC]…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

[FIC]. E, esta situação permanecerá ainda que o raciocínio da ANACOM seja o de que o ónus 

a manter sobre a MEO terá uma duração limitada, ou seja, que no futuro próximo será 

corrigido na sequência da decisão a tomar no âmbito do processo de alterações à ORAC e à 

ORAP. Para a MEO importa fundamentar porque é que o cenário preconizado no SPD é 

preferível a um cenário alternativo, de manter a decisão de 02.08.2018 e deixar para o 

momento da revisão da ORAP a adequação que for considerada necessária. 

Neste contexto, a MEO alega que na comparação entre os dois cenários, deve ser realçado 

que o cenário alternativo por si apresentado encerra um incentivo positivo ao cumprimento, 

pelo menos parcial, das regras da ORAP para instalação de cabos de drop de cliente. Para a 

MEO, [IIC]………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

[FIC]. 

A MEO crítica a decisão preconizada, afirmando que se suscitam muitas dúvidas sobre a 

forma como os dois processos – o da resolução administrativa de litígio e o da 

revisão/alteração da ORAP – se irão relacionar, a extensão e âmbito da eventual 

retroatividade das alterações a introduzir na ORAP, os procedimentos que serão seguidos e 

em que prazos. Tal é causador, no entender da MEO, de incertezas jurídicas totalmente 

injustificáveis nesta fase em que o expectável seria que a ANACOM contribuísse, 

efetivamente, como é sua pretensão, para a segurança jurídica e para a proteção da 

confiança do direito. 
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Nesta sequência, a MEO considera que a ANACOM deverá clarificar como pretende articular 

a decisão sobre o procedimento de resolução administrativa de litígio, necessariamente ao 

abrigo da ORAP em vigor, com a decisão sobre as alterações à ORAP. No entender desta 

empresa, tendo em conta o cenário proposto no SPD, estas decisões deverão ser tomadas 

em simultâneo para que a clarificação deste assunto ocorra sem mais delongas. Acrescenta 

a MEO que, em qualquer caso, deverão ficar previstas ações de fiscalização da ANACOM às 

Beneficiárias com o propósito de assegurar a fidedignidade da informação de cadastro que 

será remetida à MEO, já que, não dispondo a MEO de nenhum meio para o fazer, a ausência 

de fiscalização constituirá em si mesma um incentivo ao incumprimento. 

Nas suas considerações gerais, a MEO vem ainda salientar que, fazendo o SPD eco das 

preocupações manifestadas pelas Beneficiárias quanto à desadequação dos preços 

associados às fixações em postes de cabos de drop de cliente – questão que a MEO alerta 

que a ANACOM refere ser importante reponderar e adequar – não é de todo evidente como 

é que esta matéria pode ser atendida no âmbito dos procedimentos em curso relativos às 

alterações da ORAP quando não fez parte do rol de temas submetido a consulta pública, nem 

se afigura aceitável que esta questão possa motivar atrasos adicionais na tomada das 

decisões agora em causa. 

Para além disso, a MEO é da opinião que o SPD não clarifica de que forma é que esta questão 

releva para o procedimento de resolução administrativa de litígio em análise, que tem que ver 

com a ORAP vigente. Para a MEO se o que a ANACOM está a ponderar é a eventual 

aplicação retroativa das alterações a determinar à ORAP, nada é referido sobre o assunto, 

nem quanto ao âmbito, nem quanto à extensão de tal retroação, o que a MEO alerta que por 

si só cria um nível acrescido de incerteza, incluindo quanto à faturação já emitida e já paga, 

situação que, realça, é inadmissível e com a qual afirma que não se conformará. 

Assim, a MEO entende que, caso se mantenha o sentido de decisão previsto no SPD, a 

ANACOM deve, na sua decisão final, clarificar exatamente os procedimentos que pretende 

seguir, e em que prazos, quanto à reponderação e adequação dos preços associados aos 

cabos de drop de cliente e, bem assim, a forma como tal se refletirá no procedimento de 

resolução administrativa de litígio. 

Como notas finais, a MEO informa que irá abster-se de submeter à ANACOM novos pedidos 

de intervenção sobre esta matéria contra outras Beneficiárias da Oferta, apesar de ter estado 

em vias de submeter um pedido de intervenção de resolução administrativa de litígio contra 

a NOS (tendo por base as posições manifestadas pela NOS no âmbito do sentido provável 



 

 
 
 

7 

-  Versão pública - 

de decisão do processo de alterações à ORAC e à ORAP, bem como sustentado pelas 

comunicações recentemente trocadas entre as duas empresas). Ora, para a MEO, o acesso 

ao processo administrativo relativo às alterações à ORAC e à ORAP, não só confirmou o 

incumprimento completo das regras da ORAP aplicáveis à instalação de cabos de drop por 

parte das maiores Beneficiárias, como também revelou o total desrespeito que estas têm 

pelos princípios elementares do direito de propriedade que devem nortear o acesso e a 

utilização de infraestruturas alheias. 

Em nota de rodapé, a MEO faz notar que [IIC]……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. [FIC]. 

Segundo a MEO, a gravidade e inadmissibilidade dos comportamentos das Beneficiárias 

exige uma atuação por parte da ANACOM que não pode ficar dependente da decisão final 

sobre a revisão da ORAP, até porque há aspectos determinantes do comportamento abusivo 

das Beneficiárias sobre os quais, na sua opinião, a ANACOM não tem qualquer dúvida – tanto 

que tal comportamento inadimplente foi por aquelas expressamente admitido – nem tais 

aspectos serão postos em causa na decisão sobre a revisão da ORAP. 

Nestes termos, a MEO entende que a ANACOM deve notificar de imediato as Beneficiárias 

da Oferta para os seguintes efeitos: (i) determinar que as Beneficiárias têm vindo a incumprir 

a ORAP em vigor (cujo texto a MEO realça, novamente, aborda expressamente a instalação 

de drops de cliente através do procedimento de intervenção para efeitos de instalação de 

drops de cliente, com o correspondente envio do cadastro e pagamentos associados, 

princípios que não serão postos em causa com a futura revisão da ORAP); (ii) determinar o 

envio à MEO dos pedidos de intervenção para instalação de cabos de drop de cliente, do 

cadastro destas ocupações e o respetivo pagamento; (iii) esclarecer as Beneficiárias quanto 

às consequências caso persistam com o total incumprimento das condições da ORAP 

relativamente à instalação de drops de cliente. 

Portanto, a MEO afirma discordar profundamente das conclusões da ANACOM. 
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No que toca às dúvidas que se geraram na ANACOM com os “diversos elementos difusos, 

não coincidentes, dispares e mesmo contraditórios transmitidos pelas próprias Beneficiárias 

e pela titular da Oferta de Referência”, a MEO remete para as informações prestadas 

anteriormente, em 04.10.2018 e em 31.10.2018, em resposta a pedidos de informação da 

ANACOM. 

Sublinha a MEO, a este propósito, que o facto de este ser um problema que existe desde o 

início da Oferta e que apesar de apenas em 2015 a MEO ter começado a tomar ações 

concretas com vista à sua resolução, não lhe retira qualquer legitimidade para o fazer. A MEO 

faz notar que nas fases iniciais de desenvolvimento desta Oferta esteve sobretudo focada em 

assegurar o cumprimento das suas próprias obrigações e que as condições do mercado nos 

anos de 2010-2014 eram substancialmente diferentes das que se verificaram posteriormente, 

em que se verificou um significativo aumento de procura com a expansão e construção de 

novas redes de fibra. Ademais, realça que neste período mais recente as questões financeiras 

e operacionais ganharam acuidade acrescida. 

A MEO afirma ainda que é de recordar que não detendo um controlo ubíquo permanente das 

suas infraestruturas, nem recursos humanos e materiais para efetuar acompanhamento a 

100% de todas as intervenções nas suas infraestruturas por parte das Beneficiárias, 

confiando, por exemplo, na informação de cadastro das Beneficiárias para elaborar a 

faturação das mesmas, a operacionalização efetiva da Oferta exige um comportamento 

responsável e ético por parte de todas as Beneficiárias. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a posição de condordância geral da Vodafone ao SPD aprovado em 

09.10.2018 referente à sua reclamação administrativa. Em relação aos vários aspectos do 

SPD sobre os quais a Vodafone, desde logo, afirma não concordar, nem se conformar, os 

mesmos serão densificados em sede de comentários específicos. 

No que diz respeito aos comentários gerais da MEO, importa, desde logo, clarificar que a 

ANACOM não confirma no SPD o (alegado) incumprimento da Vodafone das condições da 

ORAP, em matéria de drops de cliente. 

Quanto aos comentários da MEO, em particular, que considera que o posicionamento da 

ANACOM assume contornos de maior gravidade, pois (i) retirou conclusões parciais e 

precipitadas dos elementos que recolheu no âmbito do processo relativo às alterações a 

introduzir na ORAC e ORAP, (ii) segue uma linha de raciocínio que discrimina indevidamente 

a MEO e (iii) não ponderou os potenciais efeitos das decisões que preconiza no SPD, 
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potenciado [IIC]………………………………………………………………………………………... 

…………. [FIC] e um ambiente de incerteza jurídico-contratual sobre esta matéria, a 

ANACOM entende que os mesmos são de rejeitar liminarmente.  

Com efeito, a ANACOM projetou a decisão que entendeu ser a mais adequada tendo em 

conta os elementos novos que chegaram ao seu conhecimento e que requerem reponderação 

na decisão a tomar sobre o assunto. A MEO sabe bem que o Regulador, após a adoção da 

decisão final do litígio em 02.08.2018, se viu confrontado com elementos novos não antes 

transmitidos (pela própria MEO), não poucas vezes incongruentes e evolutivos sobre a 

matéria em diferendo – e que a própria MEO também vem reconhecer na sua pronúncia. 

Aliás, as informações transmitidas pela MEO nas suas comunicações datadas de 04.10.2018 

e 31.10.2018, em resposta a pedidos de informação desta Autoridade – realizados em sede 

de diligências complementares no âmbito do processo de alterações à ORAC e à ORAP – 

também vieram confirmar a necessidade de se proceder a uma reponderação sobre a matéria 

do litígio em apreço. 

A ANACOM reitera, portanto, que só agora está na posse de informação que implica uma 

nova ponderação da matéria em causa e num âmbito mais alargado de modo a envolver as 

demais Beneficiárias da Oferta, sendo certo que a sede própria e adequada para o fazer é no 

procedimento de revisão da ORAP, conforme melhor explicitado mais adiante. Nestes termos, 

não colhem os argumentos apresentados pela MEO para refutar a decisão preconizada pela 

ANACOM. 

Considera-se também que a MEO extrapola o sentido preconizado pela ANACOM no SPD 

de 09.10.2018 sob pronúncia, pois não se trata aqui [IIC]………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………… [FIC]. 

A MEO labora em equívoco nestas considerações, pois sabe bem – conforme consta do teor 

do SPD – que o que esta Autoridade pretende acautelar é uma nova ponderação da matéria 

em causa, num âmbito mais alargado, com o envolvimento das demais Beneficiárias desta 

Oferta de Referência, sendo certo que a sede própria para o fazer é um procedimento de 

revisão da ORAP, tudo tendo em vista a prossecução dos objetivos de regulação que pautam 

a sua atuação enquanto Regulador do sector das comunicações.  

Em momento algum a ANACOM confirma, nem valida o alegado [IIC] ………………………. 

……………….………………………………………………............................................................
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......................... [FIC], como pretende fazer perpassar erroneamente a MEO. Aliás, diga-se, 

não se compreende o alcance deste tipo de considerações, que se rejeitam. 

Quanto ao comentário da MEO, a respeito de estar a ser alvo de uma discriminação indevida, 

proibida pela alínea c) do n.º 3 do artigo 55.º da LCE, entende-se que a MEO, mais uma vez, 

labora em equívoco, pois não está aqui em causa uma decisão da ANACOM de “análise de 

mercado”, nem de “imposição de obrigações regulamentares específicas”. É importante 

recordar que estamos no âmbito de um processo de resolução administrativa de litígio e, 

nesta fase (de segundo grau), da respetiva reclamação administrativa. 

De notar, também, que a manutenção da decisão de 02.08.2018 foi devidamente ponderada 

pela ANACOM. Porém, entendeu esta Autoridade ser adequado proceder-se à sua 

revogação. No SPD está devidamente justificado e fundamentado porque é que a ANACOM 

considera que é de fazer cessar os efeitos da sua decisão de 02.08.2018, revogando-a, com 

eficácia retroativa. Desde logo, porque confrontada com uma situação de 

cumprimento/aplicação não uniforme das condições da ORAP, não podia, nem pode deixar 

de considerar que, afinal, a análise da matéria em diferendo não poderia ficar circunscrita 

apenas às duas partes nele envolvidas. A própria MEO reconhece que há mais Beneficiárias 

da Oferta envolvidas na matéria em apreço quando afirma, por exemplo, que “irá abster-se 

de submeter à ANACOM novos pedidos de intervenção”, e, bem assim, que “à data de 

publicação do SPD, (…) estava em vias de submeter um pedido de intervenção relativo ao 

litigio que opõe esta empresa à NOS, pedido este preparado na sequência das posições 

manifestadas pela NOS no âmbito do SPD sobre as alterações à ORAC e ORAP e sustentado 

pelas comunicações recentemente trocadas entre as duas empresas” (cfr. páginas 6 e 7 da 

pronúncia). Ora, tal é demonstrativo que há outras partes interessadas nesta matéria e, como 

tal, que a sede própria para a tratar não é no âmbito de “múltiplos” processos de resolução 

administrativa de litígios, mas antes no processo de alterações à ORAC e à ORAP. 

Para além disso, as circunstâncias sobrevindas parecem demonstrar ainda que importa 

reponderar e adequar os procedimentos e preços associados aos drops de cliente em postes 

da MEO. Acresce que a manutenção da situação que esta constituiria não acomoda as 

necessidades de interesse público, em especial a promoção da concorrência na oferta de 

redes e serviços de comunicações eletrónicas e a proteção dos interesses dos utilizadores 

finais. 

Em concreto, a respeito da preocupação manifestada pela MEO de como se irão, no futuro, 

articular os dois procedimentos – o referente à resolução administrativa de litígio e o referente 
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à revisão da ORAP – a ANACOM regista os comentários apresentados, os quais serão tidos 

em linha de conta aquando da adoção das decisões respetivas.  

Certo é, como a MEO bem sabe, que constitui uma prerrogativa da ANACOM, prevista na 

alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, determinar “(…) Alterações às ofertas de 

referência publicitadas, a qualquer tempo e se necessário com efeito retroactivo, por 

forma a tomar efectivas as obrigações impostas em conformidade com o disposto no artigo 

66.º.” (agora destacado). Porém, ao contrário da opinião da MEO, a ANACOM é do 

entendimento que, nesta fase, não é adequado fazer qualquer tipo de considerações a 

respeito da eventual aplicação retroativa das alterações a determinar à ORAP sobre a matéria 

em diferendo, bem como proceder às clarificações pedidas pela MEO (e.g., quanto a prazos, 

reponderação/adequação dos preços associados às fixações em postes de cabos de drop de 

cliente), não sendo este procedimento – que é, relembra-se, tão-só relativo à reclamação 

administrativa – a sede própria para o fazer. 

Quanto à abstenção afirmada pela MEO de submeter novos pedidos de intervenção sobre 

esta matéria contra outras Beneficiárias da Oferta, relembra-se que a formulação (ou não) de 

pedido(s) para a resolução administrativa de litígios junto da ANACOM está na disponibilidade 

da MEO, conforme previsto no artigo 10.º da LCE. Não obstante, reitera-se que tal demonstra 

que a MEO sabe bem que o recurso a “múltiplos” processos de resolução administrativa de 

litígios não é a forma adequada para tratar a matéria em apreço. 

Certo é também que este (relembra-se: estamos no âmbito de uma reclamação 

administrativa) não é o momento, nem o lugar para apresentar os pedidos de 

determinações/esclarecimentos junto da Autoridade, conforme faz a MEO no ponto 24. da 

sua pronúncia, repetido depois nas conclusões gerais. 

Em todo o caso, salienta-se o que a ANACOM já deixou plasmado no SPD sobre a matéria 

de drops de cliente o seguinte: “a análise da matéria em diferendo não poderá ficar 

circunscrita às duas partes nele envolvidas” (cfr. página 29 do SPD).  

Assim, reitera-se que a sede adequada para a ANACOM atuar é no âmbito do procedimento 

de alteração/revisão da ORAP, porque, conforme já referido supra, a matéria em diferendo 

não poderá ficar delimitada, apenas, à MEO e à Vodafone.  
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2.2 Comentários específicos das interessadas e entendimento da ANACOM 

i. Inexistência de procedimento específico na ORAP 3.1 para instalação de 

drops 

A Vodafone afirma que discorda do entendimento da ANACOM de que, perante a evidência 

da redação dos pontos 4.2 e 4.4 da ORAP, bem como do ponto 7 do Anexo 3 da Oferta, seria 

improcedente a argumentação desta empresa no sentido de que a ORAP não contém 

qualquer previsão expressa de um procedimento específico para a instalação de drops. 

Assim, clarifica que, no seu entendimento: 

1. O ponto 4.4 da ORAP 3.1 refere que a Beneficiária deve fazer um pedido de 

intervenção, mas o certo é que o ponto 4.4 da ORAP 3.1 remete para o ponto 7 do 

Anexo 3 da ORAP 3.1 do qual não qual consta qualquer procedimento para além do 

procedimento para avarias; 

2. O articulado previsto nos pontos 4.2 e 4.4 da ORAP, bem como do ponto 7 do Anexo 

3, existe na ORAP desde a sua primeira versão, que data de 2010, e assim tem 

vigorado nos últimos 8 anos, sendo que (como, aliás, a Vodafone afirma que a 

ANACOM já apurou) nenhum operador seguiu esse procedimento para instalação de 

drops; 

3. Se a MEO estivesse convicta de que era claro que existe um procedimento obrigatório 

para a instalação de drops, teria exigido o seu cumprimento logo em 2010 e não teria 

sentido a necessidade de fazer qualquer alteração à ORAP ou de criar procedimentos 

extra ORAP (como aconteceu em finais de 2015); 

4. É evidente que este comportamento histórico da MEO e do mercado, aliado ao 

elemento lacunar da ORAP 3.1 foram e são todos consentâneos com a leitura da 

Vodafone de que a ORAP é omissa quanto à existência de um procedimento 

específico para a instalação de drops; 

5. A própria MEO, conforme consta do projeto de decisão da ANACOM, já havia admitido 

que “o processo atualmente referido na ORAP para a instalação do Drop de Cliente 

não estava suficientemente detalhado e estava incorretamente enquadrado no âmbito 

das intervenções (programadas) quando, de facto, se trata de uma instalação, pelo 

que recentemente foi efetuada uma proposta de alteração para adequar os 

procedimentos deste serviço” – proposta esta que não passou pelo crivo da ANACOM, 

nem integrou nunca a ORAP, o que para a Vodafone reforça que existe uma lacuna 
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na ORAP sobre o procedimento aplicável aos pedidos de instalação de drops de 

cliente. 

Por seu turno, a MEO relativamente a este ponto do SPD realça o entendimento da ANACOM, 

com o qual afirma estar de acordo, de que a redação dos pontos 4.2 e 4.4 da ORAP, bem 

como do ponto 7 do Anexo 3 enquadram de forma expressa a instalação de cabos (drops) de 

cliente. 

A MEO afirma que daqui decorre inequivocamente a confirmação de que a Vodafone tem 

vindo a incumprir as regras da ORAP relativas à instalação de cabos de drop de cliente. A 

MEO também sublinha que a ORAP refere logo no capítulo 1 (Introdução) que “A ORAP 

regula a disponibilização, por acordo, do acesso e utilização dos postes e infraestrutura 

associada, propriedade da MEO, para efeitos de acesso e instalação de cabos das redes de 

comunicações eletrónicas das Beneficiárias, mediante solicitação expressa por parte 

destas.”. Para a MEO desta declaração inicial da Oferta resulta claramente que é necessária 

uma solicitação expressa pela Beneficiária para o acesso e utilização dos postes da MEO, 

devendo ser respeitado o princípio da autorização/notificação prévia. 

A MEO recorda que a ORAP foi lançada em 2010, não tendo sido alvo de intervenção 

relevante por parte da ANACOM ao nível das suas condições comerciais e procedimentos 

operacionais durante 8 anos. 

Segundo esta empresa, a ORAP “nasceu” no âmbito de uma decisão sobre a ORAC de final 

de 2009, designadamente: “D9. A PTC deve publicar, no prazo de 30 dias úteis a contar da 

notificação da presente deliberação, uma oferta de referência de acesso a postes, incluindo 

todas as condições procedimentais, técnicas e económicas aplicáveis, designadamente para 

a instalação de cabos, e considerando os princípios gerais adoptados na ORAC. A sua 

fundamentação detalhada deve ser remetida ao ICP-ANACOM no mesmo prazo, justificando 

os desvios face ao previsto na ORAC.”. 

A MEO afirma que os princípios da ORAC preveem a “disponibilização, por acordo, do acesso 

e utilização das Condutas e infraestruturas associadas, (…), mediante solicitação expressa 

por parte destas.”. Para esta empresa, é necessário um pedido expresso pela Beneficiária 

para poderem aceder e utilizar a infraestrutura no âmbito da ORAC e tal foi transposto para 

a ORAP por ser um princípio basilar em qualquer Oferta, até porque é a formalização dos 

pedidos que consubstancia a contratação dos serviços em causa, neste caso, a utilização 

das fixações em postes da MEO. 
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Entendimento da ANACOM 

Quanto à posição da Vodafone expressa no ponto 1. supra, a ANACOM faz salientar neste 

momento, e uma vez mais, que no ponto 7 do Anexo 3 da ORAP está escrito expressamente: 

“O procedimento de suporte ao serviço de intervenção em cabos e equipamentos, instalados 

em postes da MEO, consiste na solicitação, por parte da Beneficiária, de intervenções para 

atividades de reparação ou manutenção dos seus cabos e equipamento, bem como para o 

estabelecimento do cabo de cliente” (destacado nosso). 

No que toca à posição desta empresa sobre o ponto 2., julga-se forçado a Vodafone fazer 

este tipo de considerações, pois como se demonstrou no projeto de decisão, o que a 

ANACOM apurou até agora foi que há – sem qualquer dúvida – muita informação contraditória 

e incongruente por parte das várias Beneficiárias e da própria MEO, titular da Oferta, no que 

respeita ao cumprimento por parte das Beneficiárias do procedimento para instalação de 

drops de cliente. Vide, em concreto, os comentários da ANACOM na página 28 do SPD que 

apontam expressamente para uma aplicação não uniforme pelas Beneficiárias ao longo do 

tempo das condições previstas na ORAP. 

Sobre o ponto 3., diga-se que a ANACOM não valida, nem validou ou confirmou, quaisquer 

“procedimentos extra ORAP” referidos pela Vodafone que, como sabe bem, saem fora do 

âmbito do litígio sobre o qual versa a reclamação em apreço. 

A respeito da opinião da Vodafone constante do ponto 4. acima, reitera-se o entendimento 

da ANACOM de que não colhe a argumentação de que falta previsão expressa na ORAP de 

um procedimento específico para a instalação de cabos (drops) de cliente perante a evidência 

da redação dos pontos 4.2. e 4.4. da ORAP, bem como do ponto 7 do Anexo 3 da mesma. 

Acresce, como já se viu no comentário ao ponto 2. acima, que não existe um comportamento 

histórico da MEO, nem do mercado, em matéria de procedimentos de instalação de drops de 

cliente pelas Beneficiárias que possa ser apelidado de “evidente”, e no que à Vodafone 

interessa, de que “nenhum operador seguiu esse procedimento para instalação de drops”, 

face às múltiplas contradições e incoerências que vieram a ser detetadas, entretanto, por esta 

Autoridade sobre esta matéria. 

Por fim, relativamente ao que é referido no ponto 5., reitera-se que a ANACOM não validou, 

aprovou ou confirmou este procedimento extra-ORAP ou ad hoc que foi criado pela MEO em 

2015. Sobre este ponto, reitera-se o que consta do SPD: “por um lado, a MEO assumiu que 

o procedimento estava (mal) enquadrado no serviço de intervenção e defendeu o seu 

melhoramento e, por outro lado, a Vodafone durante um determinado período de tempo 
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enquadrou a instalação de drops na ORAP na especificação mais detalhada que a MEO lhe 

propôs, em 2015, e voluntariamente aceitou” (cfr. página 13). 

Neste contexto, registam-se os comentários da MEO sobre a matéria em apreço, remetendo-

se para tudo o que já foi explicitado sobre os mesmos.  

A ANACOM faz notar, porém, que a MEO tira uma conclusão que deturpa o que está referido 

no SPD a este respeito. Para efeitos de maior clarificação, evidencia-se que, na verdade, o 

que a ANACOM referiu no SPD foi o seguinte: “não pode acolher a argumentação da 

Vodafone de que falta previsão expressa na ORAP de um procedimento específico para a 

instalação de cabos (drops) de cliente, perante a evidência da redação dos pontos 4.2. e 4.4. 

da ORAP, bem como do ponto 7 do Anexo 3 da mesma Oferta, tal como sublinhou na decisão 

reclamada, para a qual agora se remete. E muito menos pode colher o argumento de tornar 

irrelevante o elemento literal dos referidos pontos da ORAP vigente. E tanto assim é que a 

Vodafone se limita a afirmar que o elemento literal não pode prevalecer, pois bem sabe que 

a letra da Oferta envolve o tratamento dos drops, pelo que este primeiro fundamento da 

reclamação redunda, afinal, no argumento da inadequação e inexequibilidade do 

procedimento previsto no Anexo 3 da ORAP (…)” (cfr. página 11 do SPD). 

ii. Inadequação e inexequibilidade do procedimento previsto no Anexo 3 da 

ORAP aos drops de cliente 

A Vodafone diz que o ponto 4.4 da ORAP remete para o Anexo 3 da Oferta de Referência. 

Porém, também diz que basta atentar ao teor do mesmo para se constatar que os 

procedimentos ali previstos são unicamente aplicáveis a situações de avaria e pedidos de 

construção de rede, sendo omissa qualquer indicação para tipificação da intervenção como 

uma instalação de cabo drop. 

Para a Vodafone tanto assim é, que afirma que a MEO em 2015 “forçou” a implementação 

de um procedimento de instalação de drops, tendo definido um procedimento extra ORAP ao 

qual apenas a Vodafone aderiu, esse sim, contendo procedimentos exequíveis (ainda que, à 

luz do quadro regulamentar em vigor, totalmente desnecessários), procedimentos cujos 

termos são do conhecimento da ANACOM. 

Mais, a Vodafone também refere que a MEO: i) em 06.04.2016, em sede de resposta ao 

sentido provável de decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b, já tinha assumido que a 

instalação de drop estava incorretamente enquadrada no âmbito do serviço de intervenção, 

ao invés de instalação; ii) em 30.05.2017, introduziu um procedimento ex novo para instalação 
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de drops na versão 5 da ORAP revista por sua iniciativa, na sequência da decisão da 

ANACOM sobre a análise dos Mercados 3a e 3b, bem como os procedimentos operacionais 

associados, alterações que, por força da decisão da ANACOM de 29.06.2017, não entraram 

em vigor. 

A Vodafone acrescenta que, como é já do cabal conhecimento da ANACOM, nenhum 

operador instalou drops ao abrigo do procedimento previsto no Anexo 3 da ORAP 3.1, pese 

embora a redação desta Oferta remontar a 2010, facto que é sintomático da total falta de 

adequação do procedimento ali previsto para instalação de drops e, portanto, da inexistência 

de um procedimento específico para a instalação de drops. 

Para esta empresa, o facto de ter durante um certo período de tempo enquadrado a instalação 

de drops num procedimento extra ORAP a que aderiu pelas razões e fundamentos que são 

do conhecimento da ANACOM, não implica o acordo (tácito) da Vodafone quanto à previsão 

desse procedimento no âmbito da ORAP 3.1. Pelo contrário, para esta empresa a existência 

de um procedimento extra ORAP é revelador do quanto o procedimento constante do ponto 

7 do Anexo 3 da Oferta é inadequado e inexequível. 

A MEO afirma que as alegações da Vodafone sobre este ponto não têm qualquer fundamento 

e diz reiterar os comentários que já apresentou a este respeito (retratados nas páginas 12 e 

13 do SPD). 

Não obstante, a MEO sublinha que a melhor prova da exequibilidade do procedimento 

definido para a instalação de cabos de drop é que a Vodafone o cumpriu durante um ano e 

meio, entre dezembro de 2015 e julho de 2017, sem que daí tivesse resultado qualquer 

impedimento ou dificuldade na ligação dos seus clientes finais “não compaginável com as 

exigências de mercado”, conforme a Vodafone alega. 

A MEO defende que os dados do mercado revelam que no período em referência a Vodafone 

registou a tendência de crescimento, que se iniciou em 2013, sem qualquer abrandamento 

visível. E apresenta dois gráficos com dados da evolução de quotas de mercado da MEO, da 

NOS e da Vodafone para ilustrar esta questão: um relativo ao mercado de banda larga fixa e 

outro relativo ao mercado de televisão por subscrição (cfr. página 11 da sua pronúncia). 

A MEO acrescenta que o objeto do litígio é o incumprimento pela Vodafone das condições de 

acesso e instalação de cabos de drop de cliente nos postes da MEO, o incumprimento da 

obrigação de reporte do cadastro das ocupações e o incumprimento do pagamento das 

fixações e serviços associados na instalação de drop de cliente. 
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Para a MEO, a discordância da Vodafone sobre as condições dos procedimentos da 

instalação de cabos de drop de cliente não pode ser considerada como justificação para os 

incumprimentos referidos. Mais alega que se a Vodafone não concorda com as condições 

dos procedimentos operacionais de uma Oferta de Referência, o que deve fazer é apresentar 

os seus argumentos ao Regulador e também à MEO para uma análise e eventual intervenção. 

E remata este ponto com a afirmação de que a discordância da Vodafone em relação às 

condições previstas na Oferta não pode ser utilizada para justificar o seu incumprimento. 

Entendimento da ANACOM 

Sobre os comentários da Vodafone, como já foi referido anteriormente, importa sublinhar que 

a adesão da mesma ao procedimento ad hoc criado pela MEO em 2015 foi totalmente 

voluntária, tendo a mesma considerado que seria conveniente, do ponto de vista comercial, 

que assim o fizesse – como, aliás, admitiu antes nas várias comunicações que endereçou à 

ANACOM no contexto da instrução do procedimento de resolução administrativa de litígio. 

Assim sendo, não se compreende como é que agora esta empresa vem referir que a MEO 

“forçou” a implementação de um procedimento de instalação de drops, pois tal contradiz 

afirmações anteriores da própria Vodafone, assim como a própria palavra “adesão” que 

utiliza, outra vez, e que inculca uma ideia de assentimento ou cooperação. 

Acresce que a Vodafone distorce o que é do “cabal conhecimento da ANACOM”, quando se 

faz referência a que as “circunstâncias sobrevindas parecem demonstrar ainda que importa 

reponderar e adequar os procedimentos e preços associados aos drops de cliente”, ditaram 

a adoção de um SPD de revogação da decisão anterior, de 02.08.2018, por razões de mérito, 

conveniência ou oportunidade, com eficácia retroativa. 

O que é sim do cabal conhecimento desta Autoridade a respeito do procedimento de 

instalação de drops previsto na ORAP, versão 3.1, em vigor, é que os diversos elementos 

novos trazidos entretanto ao conhecimento da Autoridade, após 02.08.2018, para além de 

evidenciarem uma aplicação não uniforme da ORAP, de/por diferentes Beneficiárias e ao 

longo do tempo, suscitam dúvidas que resultam de diversos elementos difusos, não 

coincidentes, díspares e mesmo contraditórios transmitidos pelas Beneficiárias e pela titular 

da Oferta de Referência – que impactam diretamente na análise e apreciação da matéria em 

apreço, razão pela qual esta não pode ficar circunscrita apenas às duas partes envolvidas no 

litígio.  

Relativamente aos demais comentários aqui trazidos pela Vodafone, considerando a sua 

repetição com o que já se referiu supra e noutras sedes do presente procedimento 
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administrativo, a ANACOM entende suficiente remeter para o que sobre os mesmos já 

escreveu no SPD de 09.10.2018. 

No que diz respeito aos comentários da MEO, reitera-se o referido pela ANACOM no SPD 

(vide página 13), ou seja, a MEO já havia admitido/assumido que o procedimento previsto na 

ORAP estava mal enquadrado no serviço de intervenção e defendeu o seu melhoramento. 

Porém, o procedimento ad hoc criado em 2015, ao qual a Vodafone voluntariamente aderiu, 

está fora do âmbito do litígio, pelo que o seu seguimento pela Beneficiária não pode servir de 

prova de adequação ou exequibilidade do procedimento constante da ORAP, como pretende 

fazer perpassar agora a MEO.  

Sem prejuízo, sempre se dirá, naturalmente, que o facto da Vodafone não concordar com as 

condições dos procedimentos operacionais de uma Oferta de Referência não é fundamento 

para o seu incumprimento – e a MEO sabe-o bem. 

iii. Transmissão de informação comercialmente sensível à MEO 

A Vodafone reitera que ao informar previamente a MEO de que pretende instalar um cliente 

final – como diz ter sucedido durante o período que deu execução ao procedimento extra 

ORAP, ao abrigo do qual notificava a MEO antes da instalação de um cliente final, com pelo 

menos 8 horas úteis de antecedência –, a Vodafone transmite informação relativa ao local de 

instalação do cliente final, informação esta que aquela empresa pode usar para efeitos 

comerciais de retenção e de win back.  

A empresa afirma que de acordo com o procedimento extra ORAP, o pedido de instalação de 

drop era realizado por email com um conteúdo pré-determinado que pedia a identificação, 

entre outros elementos, da morada do início e fim do drop a instalar. Também afirma que o 

formulário de cadastro que consta da ORAP 3.1 (Anexo 4, Form.5 da ORAP), o qual se 

destina a informação de cadastro relativa a construção de rede e não a drops, sofreu 

inevitáveis adaptações ao abrigo do ponto 3 do procedimento extra ORAP, a fim de ser 

exequível para identificação de cadastro referente a cabos drops.  

Depois, chama a atenção para a linha 23 do Excel do formulário que consta do Anexo 4, 

Form.5 da ORAP 3.1 e que contém o campo “morada/local de instalação do cabo”, o qual 

afirma que se se aplicasse a informação de cadastro de drops, teria de ser preenchido com 

a morada/local do cliente da Vodafone e não com a morada do ponto de distribuição ótico 

(PDO) ao qual está ligado o drop, como parece ser o entendimento da ANACOM.  
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A informação da localização do PDO é enviada pela Beneficiária no âmbito do cadastro de 

construção de rede. A este propósito, a Vodafone diz que é importante referir que durante o 

período em que a Vodafone deu execução ao procedimento extra ORAP, o campo em causa 

(a linha 23 do Excel do formulário mencionado) foi preenchido com a morada do cliente final. 

A Vodafone adita, ainda, que esta informação constava também do texto do email definido 

pela MEO para colocação de pedidos de intervenção (“Local de Início” e “Local de Fim de 

Intervenção”).  

A Vodafone sublinha que mesmo que o formulário não fosse assim preenchido, as zonas 

geográficas em que a Vodafone recorre à ORAP são zonas de fraca densidade populacional, 

sobretudo tratam-se de zonas de moradias unifamiliares, pelo que a ligação de um cliente 

final seria informação que a MEO poderia utilizar do ponto de vista comercial para efeitos de 

retenção de clientes, dado que o número de clientes presentes na área do PDO seria bastante 

reduzido.  

E para comprovar o que expõe, a Vodafone assevera que durante o período em que deu 

execução ao procedimento extra ORAP (entre dezembro de 2015 e julho de 2017), verificou 

que a taxa mensal média de cancelamentos de ativações por clientes seus aumentou face à 

taxa registada entre setembro e dezembro de 2015 e decresceu a partir do momento em que 

a Vodafone cessou tal procedimento, ou seja, a partir de agosto de 2017.  

A Vodafone transmite que segundo dados apurados existiu uma redução da taxa média de 

cancelamentos de ativações – [IIC]………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… [FIC] –, juntando uma 

tabela em anexo à sua pronúncia, o que, na sua opinião, evidencia claramente que a MEO 

terá usado informações transmitidas para desencadear operações de retenção de clientes. 

A MEO reitera os comentários que já tinha apresentado sobre a matéria em apreço 

(constantes nas páginas 15 do SPD), rejeitando de forma absoluta as alegações da Vodafone 

quanto aos efeitos competitivos do procedimento de instalação de cabos de drop previsto na 

ORAP.  

Para a MEO, a Vodafone lança acusações ou suspeitas sobre o alegado comportamento 

ilegal da MEO com ações de retenção de clientes desencadeadas a partir de informação que 

obtém, ao nível grossista, com os pedidos de instalação de cabos de drop, mas não apresenta 

qualquer prova concreta de tais ações. E, no que concerne à informação dos pedidos de 

intervenção para instalação de cabo de drop de cliente, clarifica que, conforme fez notar a 
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ANACOM, a estrutura do pedido inclui apenas informação sobre o “Local A: Início de 

intervenção” e o “Local B: Fim da Intervenção”.  

A MEO afirma que não tem forma de validar a informação no tratamento do pedido, dando 

um exemplo na página 12 da sua pronúncia, com o qual pretende demonstrar que [IIC]…… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… [FIC].  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM reforça o seu entendimento de que a Vodafone continua a laborar em equívoco 

sobre o aspecto atinente à transmissão de informação comercialmente sensível à MEO, 

sublinhando-se, uma vez mais, que a ORAP, em concreto o ponto 7.2 do Anexo 3 (que 

contém a “Descrição do procedimento”), prevê a indicação pela Beneficiária do “Local da 

intervenção: descrição da morada com indicação de referências no local”. 

A ANACOM reitera, igualmente, que não valida, nem validou ou confirmou, o procedimento 

extra ORAP que a Vodafone refere com insistência e que apenas conduz a uma maior 

confusão sobre a matéria em litígio que respeita ao procedimento de instalação de drops de 

cliente previsto na ORAP, versão 3.1, em vigor. A Vodafone afirmou, já por diversas vezes, 

que a adesão ao procedimento extra ORAP foi efetuada no âmbito do Acordo de Partilha. De 

qualquer forma e como a empresa bem sabe, o objeto do litígio versa sobre a aplicação das 

condições da ORAP, versão 3.1, em vigor, e não sobre o procedimento ad hoc criado pela 

MEO. 

Ademais, ao contrário do que a Vodafone afirma na sua pronúncia, na linha 23 do Excel do 

Formulário de Cadastro de Ocupação (Form. 5), constante do Anexo 4.5 da ORAP, está 

escrita a palavra “LOCAL”. Em bom rigor, no Formulário de Cadastro é feita menção à “zona 

geográfica, concelho, freguesia e local” (agora destacado). Como já foi referido no SPD (na 

página 17), tendo em conta o elemento literal, é possível observar que no texto da ORAP não 

é feita qualquer menção à morada ou endereço do cliente final da Beneficiária, mas antes à 

localização da intervenção, isto é, da instalação do drop de cliente nos postes da MEO. 

A Vodafone refere-se a meras probabilidades, possibilidades, eventualidades para fazer valer 

a sua posição de que poderá existir transmissão de informações comerciais sensíveis (de 

clientes) para a MEO decorrente do procedimento de instalação de drops vigente na ORAP, 

versão 3.1, e tanto assim é que apenas refere que a “MEO poderia utilizar”, posição que não 

logrou demonstrar de forma cabal.  
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Acresce que o anexo disponibilizado na sua pronúncia apenas mostra que houve, no período 

ali em referência, uma redução da taxa média de cancelamento de ativações em 2,9 pontos 

percentuais. Ora, deste facto não se conclui, necessariamente (nem se trata de uma 

“evidência clara”), que a causa da variação de tal valor resulta de ações de win back 

desencadeadas pela MEO, e, muito menos, que tais operações de retenção terão sido 

efetuadas com informação – comercial sensível de clientes – transmitida pela Vodafone à 

MEO. 

Quanto às alegações da MEO e, em concreto, ao exemplo a que alude na sua pronúncia 

(vide página 12), em relação ao qual afirma que não tem forma de confirmar, no tratamento 

do pedido, se a informação é válida, é referida uma morada, na parte referente ao Local da 

intervenção, [IIC]………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

[FIC].  

Ora, não obstante a pertinência do que a MEO pretende demonstrar com este exemplo, 

entende-se que o mesmo não releva no âmbito do litígio ora em causa, pois reporta-se a um 

período temporal em que vigorou o procedimento ad hoc criado pela MEO, que a ANACOM 

em momento algum validou e em relação ao qual a Vodafone aderiu de livre e espontânea 

vontade, no contexto do Acordo de Partilha. Aliás, recorda-se aqui o que a MEO referiu no 

seu pedido de intervenção datado de 15.02.2018, em concreto: “Na verdade, e até ao 

passado dia 04 de agosto de 2017, a Vodafone comunicava previamente a instalação dos 

“Drops de cliente” e procedia ao pagamento dos preços que constam da ORAP.”.  

iv. Comportamento discriminatório da MEO 

A Vodafone na sua pronúncia escreve que, pese embora a ANACOM discorde do seu 

entendimento, segundo o qual a decisão da ANACOM de 02.08.2018 impõe autoritariamente 

a esta empresa a obrigação de respeitar uma atuação discriminatória da MEO, não concorda 

com a forma como o Regulador afasta formalmente esta linha de argumentação e a invalidade 

do ato administrativo. E diz que afinal até é este o argumento no qual a ANACOM alicerça a 

sua decisão de revogação da decisão em causa e a suspensão do procedimento de resolução 

de litígios.  

A Vodafone declara que desde muito cedo informou a ANACOM de que os procedimentos da 

MEO em matéria de instalação de drops não eram uniformes. E diz que o fez logo na sua 
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comunicação de 09.07.2018, na qual este ponto é detalhadamente explicado, e na 

reclamação apresentada contra a decisão de 02.08.2018. Mais, a Vodafone afirma que o 

facto de a ANACOM ter tido conhecimento superveniente de factos que corroboram uma 

informação que a Vodafone transmitiu à ANACOM em momento oportuno (ou seja, em 

momento anterior à adoção da decisão de 02.08.2018) não altera o quadro subjacente à 

decisão reclamada.  

A Vodafone alega ainda que tem vindo a sustentar nas suas várias comunicações enviadas 

à ANACOM sobre este tema que, volvidos mais de 17 meses sobre a decisão de 23.03.2017 

relativa à análise dos Mercados 3a e 3b, os procedimentos previstos na ORAP mantêm-se 

inalterados, por força de uma atuação da MEO que, através de expedientes dilatórios adia, 

de forma inaceitável, a introdução do princípio da equivalência de inputs nos seus 

procedimentos, como a isso está obrigada, tendo beneficiado, paradoxalmente, desde o 

primeiro dia em que entrou em vigor a decisão da ANACOM de 23.03.2017, da ausência de 

regulação do acesso à sua rede de fibra, a nível nacional.  

Ainda assim a Vodafone refere ser de salutar que a ANACOM tenha deliberado revogar a 

decisão reclamada, por considerar que esta a colocaria numa situação de desvantagem 

competitiva. 

Por fim, declara que o facto de a informação prestada pela MEO no âmbito do procedimento 

de resolução de litígios ser contraditória face à informação prestada pela Fibroglobal no 

contexto de diligências complementares promovidas no âmbito do procedimento referente às 

alterações à ORAC e à ORAP, é, no mínimo, motivador de preocupação e deve ser 

ponderado pela ANACOM em sede própria. 

A MEO afirma que importa ter presente que a ORAP, à semelhança da ORAC, tem como 

princípio que a instalação de cabos nas infraestruturas da MEO é efetuada por equipas 

técnicas da Beneficiária, podendo ter ou não acompanhamento.  

Este princípio operacional é, segundo a empresa, um dos fatores críticos de sucesso da 

ORAC e da ORAP devido à transferência da responsabilidade, da MEO para as Beneficiárias, 

das atividades de instalação de cabos e equipamentos nas infraestruturas da MEO, 

permitindo aumentar a rapidez e eficiência dos procedimentos dessas Ofertas. A MEO faz 

notar, neste âmbito, que transferiu também o dever de apresentação de cadastro pelas 

Beneficiárias, o qual é a base da faturação. 

A MEO declara que não tem recursos para controlar o acesso a cada elemento das suas 

infraestruturas no país e não dispõe de recursos humanos e materiais para auditar todas as 
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instalações (fazendo aqui menção ao Parecer da Ordem dos Engenheiros relativo à Consulta 

Pública relativa às alterações à ORAC e à ORAP). Assim, segundo a MEO, a mesma terá de 

confiar na informação das Beneficiárias para operacionalizar o controlo, cadastro e faturação 

da utilização das Ofertas.  

Em contrapartida, é exigida da parte das Beneficiárias responsabilização e comportamentos 

éticos o que, na visão da MEO, não se tem verificado, em particular no que concerne à 

instalação de cabos de drop de cliente (e acrescenta: como é agora perfeitamente evidente 

considerando as comunicações enviadas por muitas Beneficiárias para a ANACOM em 

resposta ao fax de 20.10.2018). 

A empresa declara que com os recursos e a informação que tem disponíveis, tem atuado, de 

igual forma, junto de todas as Beneficiárias que identifica como estando em incumprimento 

com os elementos de que dispõe para o efeito, pelo que rejeita as acusações de tratamento 

discriminatório da Vodafone no que a esta matéria diz respeito. 

A MEO escreve que não concebe que se utilize o argumento da alegada discriminação ou da 

violação do princípio da igualdade, em virtude do cumprimento não uniforme da ORAP 

vigente, para revogar a decisão da ANACOM de 02.08.2018 e suspender o processo de 

resolução administrativa de litígio. 

A MEO considera que, sem prejuízo da futura revisão da ORAP, é exigível à ANACOM uma 

atuação imediata junto das Beneficiárias no sentido de pôr termo ao incumprimento das 

condições de instalação de cabos de drop de cliente em postes da MEO, nomeadamente 

quanto à colocação de pedidos de intervenção para instalação de cabos de drop de cliente, 

ao envio do cadastro e aos pagamentos respetivos pela ocupação.  

Entendimento da ANACOM  

Sobre os comentários da Vodafone, a ANACOM não só confirma que afastou a invalidade 

do ato administrativo que resultaria na anulação da decisão que tomou em 02.08.2018, como 

mantém o seu entendimento sobre esta matéria, em particular, o que já referiu sobre o 

assunto nas páginas 21 e 22 do SPD, para o que se remete para os devidos efeitos. 

Importa ainda salientar que uma coisa é o que a ANACOM sabia quando tomou a decisão 

sobre o pedido de resolução administrativa de litígio em agosto de 2018 e que lhe permitiu 

concluir que “à partida”, não se afigurava existir “um comportamento discriminatório da MEO 

face à ora Requerida”. Outra coisa, é o que, entretanto, soube e que deu lugar à dúvida sobre 

a execução da decisão de 02.08.2018, na medida em que a mesma poderia colocar ou 
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sujeitar a Vodafone ao cumprimento de um procedimento e/ou pagamento de quantias que 

outra(s) Beneficiária(s) poderá(ão) não estar a seguir/cumprir. 

Até então, a MEO, titular da respetiva Oferta de Referência, com exceção de situações muito 

pontuais relacionadas com a ocupação indevida de algumas infraestruturas (que não incluem 

só postes com drops) por parte de algumas Beneficiárias, nunca transmitiu informações à 

ANACOM no sentido de que os procedimentos em referência (relativos à instalação de drops 

de cliente com base no serviço de intervenção previsto na ORAP) não eram cumpridos 

integralmente por todas as Beneficiárias daquela Oferta (e para todos os drops de cliente 

suportados nos seus postes), notando-se agora que, apesar das incongruências entretanto 

detetadas e já devidamente identificadas e objeto de ponderação, se apurou que há 

Beneficiárias da Oferta que afirmam cumprir esse procedimento. 

Por sua vez, quanto aos comentários da Vodafone sobre o princípio da equivalência de inputs 

(EdI), esclarece-se que decorrente da análise do Mercado 3a aprovada em março de 2017, 

a ANACOM mantém o entendimento de que o princípio da equivalência de acesso numa ótica 

de EdI deve ser implementado na ORAP. Ademais, diga-se que a não imposição pela 

ANACOM da obrigação de acesso à fibra da MEO não releva para a questão ora em apreço 

(que se prende com a instalação de drops de cliente da beneficiária em postes da MEO). 

Sobre o comentário específico da Vodafone de que “é salutar constatar que a ANACOM (…) 

tenha deliberado revogar a decisão reclamada, por considerar que esta colocaria a Vodafone 

numa situação de desvantagem competitiva”, esclarece-se que o que a ANACOM afirmou, 

em bom rigor, no SPD de 09.10.2018 foi o seguinte: “É que os efeitos da execução da decisão 

ora reclamada poderiam vir a colocar, de facto, a Vodafone numa situação distinta, que só 

poderá vir a ser ultrapassada se a matéria for analisada em procedimento próprio envolvendo 

todas as partes interessadas, evitando colocar a empresa, ora Reclamante, numa eventual 

situação de desvantagem perante as demais Beneficiárias, principalmente face àquelas que 

com ela concorrem na angariação de clientes a nível retalhista. Para além disso, as 

circunstâncias sobrevindas parecem demonstrar ainda que importa reponderar e adequar os 

procedimentos e preços associados aos drops de cliente, aspeto que esta Autoridade também 

não pode ignorar” (cfr. página 29 do SPD). 

A respeito dos comentários específicos da MEO, reconhece-se que as condições da ORAP 

requerem a responsabilidade e o comprometimento das Beneficiárias com os procedimentos 

nela contidos, sendo praticamente impossível à MEO detetar todas as situações de eventual 

incumprimento pelas Beneficiárias das condições previstas na Oferta. Não obstante, na 
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situação em apreço, reitera-se que apesar de constar da ORAP (desde a sua entrada em 

vigor) um procedimento visando a instalação de drops de cliente pelas Beneficiárias, face às 

informações entretanto recebidas pela ANACOM, torna-se necessário que esta temática seja 

abordada pela ANACOM em todas as vertentes (e.g. procedimento, cadastro, preço) em sede 

do processo de alterações à ORAP (e à ORAC). 

Quanto à atuação da MEO em relação às demais Beneficiárias (para além da Vodafone), a 

ANACOM reconhece que a MEO identificou outras Beneficiárias da ORAP que, estando a 

utilizar ou a ocupar os seus postes para instalação de drops de cliente, se encontravam, na 

sua opinião, em situação irregular exatamente por incumprimento do procedimento previsto 

na Oferta para os drops. E, também corresponde à verdade que a MEO as instou ao 

cumprimento imediato dos procedimentos devidos e pagamentos associados, de acordo com 

as condições previstas na ORAP, versão 3.1 em vigor.  

Porém, a ANACOM verificou existirem incongruências de atuação das Beneficiárias, 

sobrevindas, supervenientemente, ao conhecimento da Autoridade, que não podem ser 

ignoradas, conforme já explanado no SPD. E, nesse sentido, a MEO vai além do que a 

ANACOM efetivamente escreveu no SPD, pois o que, na realidade consta do projeto de 

decisão é que “a ANACOM obteve, supervenientemente e no âmbito do procedimento de 

revisão da ORAP (e da ORAC), conhecimento mais detalhado de factos que indiciam uma 

aplicação/cumprimento não uniforme da ORAP vigente em matéria de instalação de drops de 

cliente, que suscitam dúvidas sobre a situação em que a Vodafone ficaria colocada” (cfr. 

página 22).  

A ANACOM regista o último comentário da MEO sobre a matéria da discriminação e violação 

do princípio da igualdade, remetendo nesta sede para o que se refere no SPD: “as 

circunstâncias sobrevindas parecem demonstrar ainda que importa reponderar e adequar os 

procedimentos e preços associados aos drops de cliente, aspeto que esta Autoridade também 

não pode ignorar.” (cfr. página 29). Daí que, qualquer atuação da ANACOM junto das 

Beneficiárias no sentido de pôr termo ao alegado incumprimento das condições da ORAP – 

como considera a MEO que deve a ANACOM fazer de imediato – requer a devida 

ponderação. Em todo o caso, remete-se para o já referido acima no entendimento às 

considerações de âmbito geral, que esta não é a sede própria para a ANACOM atuar no 

sentido instado pela MEO.  
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v. Desproporcionalidade dos custos impostos às Beneficiárias: princípio de 

orientação dos preços para os custos. 

Para a Vodafone, a interpretação que a MEO pretende fazer vingar – de que o preço de 1,25 

€ é um preço mensal de ocupação aplicável a cabos drop fixados nos seus postes – não 

colhe, nem pode colher numa futura versão da ORAP.  

Neste sentido, a Vodafone considera que, atenta a incoerência da informação de preços 

disponibilizada pela MEO na versão 3.1 ORAP, aliada à inexistência de um procedimento 

específico na Oferta para a instalação de drops, não existe uma obrigação de pagamento 

pela ocupação mensal de drops (e muito menos de um preço de 18 € devido pelo acesso e 

instalação, como parece fazer querer vingar a MEO na nova versão da ORAP).  

Para a empresa, a existir um preço pela ocupação de drops, o mesmo deve ter em conta as 

características do drop de cliente que é um cabo de menor peso e dimensão e que coloca 

uma tensão menosprezável nos postes da MEO. 

A Vodafone alega inexistir qualquer racional económico para a cobrança daquele preço, 

sendo certo, na sua opinião, que o preço mensal de 1,25 € foi determinado tendo como 

pressuposto base que em cada poste da MEO estão colocados 5 (cinco) cabos de rede (a 

formação do preço não teve em conta a fixação do drop em travessas), tendo a MEO 

recuperado, durante anos, os seus custos com o dito preço, sem nada exigir aos operadores. 

De acordo com a Vodafone, a exigência de um preço mensal de 1,25 € pela ocupação de um 

poste/travessa, não só constitui uma pretensão ilegal, por não estar previsto nada a esse 

respeito na ORAP 3.1, mas também é uma violação da obrigação ex ante imposta à MEO de 

controlo de preços, materializada na obrigação de orientação dos preços para os custos.  

A respeito da matéria de custos, a MEO referindo-se ao facto de no SPD se afirmar que “não 

rebate a argumentação da Reclamante, nem justifica, de forma detalhada e aprofundada, 

porque é que o preço previsto, de 1,25 €, é ‘totalmente ajustado e proporcional’ e, na sua 

perspetiva, é ‘devidamente sustentado pela oneração associada à ocupação da infraestrutura 

em causa’”; bem como que “este tipo de considerações genéricas, desprovidas de 

concretização e de maior densificação, em matéria de pagamentos no âmbito da ORAP, vem 

reforçar as dúvidas que já se tinham suscitado a esta Autoridade, aquando das pronúncias 

apresentadas pelas Beneficiárias em 13.08.2018, no âmbito do procedimento em curso de 

revisão da ORAP (e da ORAC)”, vem esclarecer que respondeu a um comentário superficial 

da Vodafone sobre a alegada inaplicabilidade do preço da fixação definido na ORAP a cabos 
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de drop, não lhe parecendo que fosse de esperar que justificasse o referido preço de forma 

detalhada e aprofundada, quando tal fundamentação foi apresentada à ANACOM em 2010 

com o lançamento da ORAP, sem contestação. 

De resto, a MEO afirma entender que a própria ANACOM clarifica que na decisão do litígio 

“não se deteve sobre a atual adequação do preço, a qual convocaria uma 

(re)análise/verificação do princípio da orientação dos preços para os custos.”.  

Acrescenta, também, que a questão do preço mensal por fixação em poste é extemporânea 

no contexto deste litígio, o qual tem por objeto o incumprimento pela Vodafone das condições 

de acesso e instalação de cabos de drop de cliente nos postes da MEO, o incumprimento de 

reporte do cadastro das ocupações, bem como o incumprimento do pagamento das fixações 

e serviços associados na instalação de cabos de drop de cliente.  

Para rematar, afirma que a discordância da Vodafone quanto ao preço mensal por cabo e por 

fixação em poste não pode ser aceite como justificação para os incumprimentos em causa. 

Entendimento da ANACOM 

Sobre os comentários da Vodafone relativos aos preços associados aos procedimentos de 

instalação de drops de cliente, salienta-se que os mesmos, ainda que sejam registados, estão 

fora do âmbito de abrangência do SPD (que respeita tão só à reclamação administrativa), 

pelo que só poderão ser tratados na sede própria, ou seja, no procedimento que está a 

decorrer de alteração desta Oferta de Referência.  

Ainda assim, relembra-se nesta sede, para maior clarificação, o que a ANACOM referiu no 

projeto de decisão, a saber: “Revogada que fica aquela decisão, a ANACOM entende que, 

em resposta ao pedido de resolução de litígio da MEO, deve antes determinar que a matéria 

objeto deste seja apreciada no âmbito de alterações da ORAP, na medida em que uma 

decisão desta natureza impacta em todas as Beneficiárias desta Oferta, não sendo um 

procedimento inter-partes suficiente, nem adequado, para esse fim” (cfr. página 30 do SPD).  

Relativamente à posição da MEO, registam-se os comentários apresentados e reitera-se o 

que foi plasmado sobre o tema nas páginas 24 e 25 do SPD, ou seja, este litígio não é a sede 

própria para a análise e verificação da adequação do preço de fixação de drops em postes 

da MEO.  
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3. Conclusão: proposta de atuação  

Em suma, tendo sido devidamente analisados e ponderados os comentários gerais e 

específicos apresentados, que refletem a posição da Reclamante e da Contrainteressada no 

procedimento administrativo em causa – Vodafone e MEO, respetivamente – sobre a matéria 

de facto e de direito, relevante para a decisão, a ANACOM não identifica elementos adicionais 

que conduzam a uma alteração do teor do seu projeto de decisão. 

Pelo exposto, considera-se que é de proferir decisão final, mantendo-se na íntegra o 

entendimento contido no projeto de decisão aprovado por deliberação do Conselho de 

Administração da ANACOM de 09.10.2018. 


