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1. Introdução 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou, por deliberação de 25.07.2019, o sentido provável de decisão (doravante SPD) 

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 notificado à 

Comissão Europeia, aprovado na mesma data1, sobre alterações àquelas duas ofertas 

grossistas da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO). 

O SPD foi submetido a audiência prévia dos interessados, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

bem como ao procedimento geral de consulta, estabelecido no artigo 8.º da Lei das 

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

tendo-se fixado, em ambos os casos, o prazo de 40 dias úteis para que os interessados se 

pronunciassem por escrito e em língua portuguesa. 

O procedimento geral de consulta iniciou-se a 30.07.2019, com a publicação do SPD no 

sítio da ANACOM na Internet2. 

Posteriormente, em 20.08.2019 a MEO requereu à ANACOM: 

a) a disponibilização integral, em suporte digital, de cópia de todos os documentos 

existentes relativos às reuniões entre esta Autoridade e as empresas 

subcontratadas para efeitos de instalação de drops de cliente, realizadas no âmbito 

do procedimento administrativo sobre as alterações à ORAC e à ORAP; e 

b) que o prazo de audiência prévia, para efeitos de pronúncia sobre o SPD, apenas 

começasse a contar após a disponibilização integral dos referidos elementos, 

tendo o Conselho de Administração da ANACOM, por deliberação de 03.09.20193, 

aprovado a prorrogação do prazo do procedimento de audiência prévia e do procedimento 

 

1 Tendo a respetiva decisão final sido aprovada por deliberação do Conselho de Administração de 12.09.2019. 

2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1477071. 

3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1481601.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1481601
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geral de consulta sobre o referido SPD por um período adicional de10 dias úteis (i.e., até 

09.10.2019). 

Em resposta aos procedimentos de consulta foram recebidas, dentro do prazo fixado, as 

pronúncias das seguintes entidades: 

• AR Telecom – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (AR TELECOM); 

• EDP Distribuição – Energia, S.A (EDP) – agora E-REDES – Distribuição de 

Eletricidade, S.A. (E-REDES); 

• Grupo DSTelecom, S.A.4 (DSTelecom); 

• MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO); 

• NOS SGPS, S.A.5 (NOS); 

• NOWO Communications, S.A. (NOWO) e ONITELECOM – Infocomunicações, 

S.A. (ONI), através de resposta conjunta (NOWO/ONI); e 

• Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone). 

Nos termos previstos nos “Procedimentos de Consulta” aprovados por deliberação do 

Conselho de Administração da ANACOM de 12.02.20046, e em cumprimento das normas 

do CPA, a ANACOM analisa as pronúncias recebidas e disponibiliza um relatório contendo 

uma referência às mesmas e uma apreciação global que reflete o entendimento desta 

Autoridade em relação às questões, em matéria de facto e de direito, com relevância para 

a decisão, fundamentando as opções tomadas. Tal não dispensa, porém, a consulta das 

respostas em conjunto com o relatório da consulta. De acordo com os mesmos 

procedimentos, a ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet todas as respostas 

 

4 DSTelecom, S.A., DSTelecom Alentejo e Algarve, S.A. e DSTelecom Norte, S.A. 

5 Em nome das suas participadas NOS Comunicações, S.A., NOS Açores Comunicações, S.A. e NOS Madeira 

Comunicações, S.A. 

6 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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recebidas, salvaguardando a informação que os interessados tenham identificado como 

confidencial.  

O presente relatório fundamenta e constitui parte integrante da decisão final do Conselho 

de Administração da ANACOM relativa às alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na 

decisão de 25.07.2019. Por uma questão de facilidade de leitura e acompanhamento do 

presente relatório, replica-se a estrutura das secções (e subsecções) que foi adotada no 

SPD. 

2. Diligências complementares 

Na sequência das pronúncias recebidas ao SPD, e considerando que a matéria relativa à 

instalação dos cabos de drop de cliente tem suscitado questões técnicas por parte da MEO 

relacionadas, nomeadamente, com a estabilidade, segurança e solidez dos postes e do 

traçado aéreo da MEO, a ANACOM realizou, ao abrigo do disposto no artigo 125.º do CPA, 

diligências complementares, tendo, em concreto, solicitado a emissão de um Parecer 

técnico independente a uma instituição credível e reputada, o ISEL – Instituto Superior de 

Engenharia de Lisboa (ISEL), para melhor apuramento e esclarecimento do impacto da 

instalação de cabos de drop de cliente em postes da MEO. Após ponderação e análise do 

assunto, entendeu-se que a referida diligência era adequada e útil para averiguar com mais 

detalhe o circunstancialismo de facto relevante para a decisão a tomar, em concreto, sobre 

a necessidade de realização de agendamentos de instalação de drops de cliente dos 

beneficiários da ORAP. 

Nestes termos, a solicitação do Parecer técnico final disponibilizado à ANACOM, pelo ISEL, 

em fevereiro de 2021, revelou-se, neste contexto, conveniente e adequada, em termos de 

instrução do procedimento administrativo em curso, para obtenção de uma maior 

consistência (em virtude dos testemunhos dos instaladores comuns) da decisão que viesse 

a ser tomada, face às questões, de facto e de direito a ponderar e que se consideram 

relevantes para a adoção de uma decisão final com uma sólida sustentação. 

Adicionalmente, assinala-se que a MEO requereu, nos termos e para os efeitos previstos 

no artigo 125.º do CPA, a audição de quatro testemunhas, todas colaboradoras da empresa 

(pertencendo à Direção de Field Operations, à Direção de Engineering and Network 
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Operations, e à Direção de Wholesale). De acordo com a empresa, a referida diligência 

destinar-se-ia ao “esclarecimento cabal dos procedimentos operacionais, comerciais e 

técnicos seguidos no âmbito da ORAP e à ORAP com impacto no presente SPD”.  

Ora, no que respeita à diligência requerida, refira-se que a ANACOM entende que a 

audiência prévia constitui a oportunidade adequada e suficiente para uma dada entidade 

(neste caso, a MEO) se pronunciar, não se vislumbrando um motivo que justifique a 

necessidade de audição de vários colaboradores dessa entidade, já que a empresa, na 

posição expressa na pronúncia (escrita) que apresenta poderá, naturalmente, incluir tudo 

o que achar pertinente sobre a matéria em apreço, abrangendo, naturalmente, as opiniões 

e explicações transmitidas pelos seus diversos colaboradores. E, assim sendo, considera-

se ser de indeferir o pedido de realização da citada diligência de inquirição, com os 

fundamentos referidos. 

3. Apreciação na generalidade 

Pronúncia da MEO 

A título de comentários gerais, a MEO começa por afirmar que, com o presente SPD, a 

ANACOM pretende concluir um longo procedimento iniciado há mais de dois anos, com 

sucessivas e diferentes interações ao longo do tempo e refere (citando o SPD), que teve 

origem na decisão de 23.03.2017 sobre os mercados grossistas de acesso local e central 

num local fixo (Mercados 3a e 3b)7. De acordo com a MEO, naquela decisão a ANACOM 

recomendou que a operadora alterasse a ORAC e a ORAP, o que a empresa fez em maio 

de 2017, tendo a ANACOM, por decisão de 29.06.2017, suspendido integralmente a 

entrada em vigor das versões daquelas Ofertas de Referência que integram tais alterações. 

Prossegue a MEO referindo que se iniciou então um período de análise, por parte da 

ANACOM, que culminou com a adoção do SPD de 25.05.2018 sobre alterações à ORAC 

e à ORAP, que a empresa considera ter constituído uma surpresa pela gravidade e 

profundidade das alterações propostas face aos níveis crescentes de utilização das Ofertas 

 

7 Doravante Decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b. 
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em questão (em vigor há vários anos) e à sua contribuição para o aumento da 

competitividade do mercado.  

Com efeito, a MEO refere que na pronúncia ao SPD da ANACOM de 25.08.2018 

manifestou discordância em relação à (falta de) proporcionalidade de algumas das 

determinações, ao número e valorização das penalidades a aplicar aos beneficiários e às 

questões de propriedade, acreditando não existir justificação para uma modificação 

substancial e disruptiva da ORAC e da ORAP, já que é seu entendimento que tais ofertas 

são reconhecidas como melhores práticas. 

Segundo a MEO, seguiu-se depois mais um período de análise (de quase um ano) que a 

ANACOM justificou com a realização de diversas diligências complementares, período 

esse que esperava que conduzisse a uma revisão do SPD de 25.08.2018, no sentido de o 

colocar em linha com o que a MEO considera serem as exigências constitucionais e legais 

de intervenção administrativa. No entanto, a MEO considera que o SPD de 25.07.2019, 

aqui em apreço, agrava significativamente o nível de intervenção nos seus postes, dado 

que nele se projeta que os beneficiários instalem cabos de drop de cliente em postes da 

MEO sem necessidade de autorização prévia ou de notificação posterior e sem 

remuneração, sendo esta regra aplicável de forma retroativa. A MEO considera ainda que 

o SPD restringe as respetivas prerrogativas sobre os seus bens, despojando-a de poderes 

possessórios, e agrava o quadro regulatório-obrigacional com a imposição de novos 

deveres em termos de responsabilidade pecuniária. Para a MEO, o SPD potencia o 

seguinte cenário, em que um beneficiário da ORAP (direta ou indiretamente, através de um 

prestador de serviços) pode: 

a) aceder a um poste da MEO (dos cerca de [Início da Informação Confidencial - 

IIC]       [Fim da Informação Confidencial - FIC] milhões) para instalar um cabo 

de drop de cliente sem a avisar previamente (cfr. ponto decisional D12); 

b) danificar o poste no momento da instalação, não conseguindo instalar o cabo de 

drop de cliente e não avisando a MEO sobre o dano (pois também não será 

obrigado a fazê-lo), sendo difícil à MEO (para não dizer impossível) detetá-lo 

porque, não sendo notificada do acesso aos seus postes pelo beneficiário (cfr. 
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pontos decisionais D12 e D13), não pode realizar o acompanhamento desse 

acesso ou fiscalizações posteriores imediatas; 

c) notificar a MEO para repor as condições de segurança do poste sem pagar 

qualquer valor pela reparação (cfr. ponto decisional D22), estando esta obrigada a 

fazê-lo em cinco dias úteis, sob pena de aplicação de penalidades; 

d) aceder ao poste (após a sua reparação) sem notificar a MEO, para instalar um 

cabo de drop de cliente, e sem pagar qualquer preço de ocupação ou de instalação 

(cfr. ponto decisional D16). 

Segundo a MEO, este cenário8 seria permitido (e potenciado) pelo SPD, tratando-se de um 

ataque à propriedade e iniciativa económico-privada da MEO9, não tendo, ao longo das 

duas últimas décadas, registo de uma decisão (ou SPD) que lesasse tão intensamente os 

seus direitos e interesses; acrescenta que o SPD de 25.07.2019 a despojaria dos seus 

poderes de proprietária permitindo a utilização indiscriminada e sem compensação de bens 

privados, o que seria novo e não existiria em ofertas que são consideradas como 

referência, como as da E-REDES (em Portugal), da Orange (em França) ou da Telefónica 

(em Espanha). 

A MEO considera que a ANACOM atua, neste âmbito, sem limites na regulação, como se 

usasse livremente e dispusesse de bens da MEO a favor de terceiros, afastando-se de 

uma posição de árbitro, a quem competiria conciliar diferentes direitos e interesses – de 

um lado a proteção da propriedade e do outro a promoção da concorrência –, e considera 

que tal ponderação falharia no SPD de 25.07.2019, em análise. 

De acordo com a MEO, a regulação económica existe para assegurar um regular e 

equilibrado funcionamento do mercado, não sendo um fim em si mesma, tendo de ser 

conciliada pelas balizas constitucionais e legais vigentes, pelo que chocaria ao 

 

8 A MEO sublinha não se tratar de um exemplo de escola ou teórico, mas de situações que se poderiam verificar 

na prática e com elevada frequência. 

9 Segundo a MEO, a imposição do acesso a bens privados, sem qualquer notificação prévia ou posterior e sem 

pagamento de qualquer compensação diretamente relacionada com a utilização dos referidos bens, iria mais 

além do que figuras como a requisição, a expropriação ou a nacionalização que, apesar de consistirem 

restrições severas ao direito de propriedade, só são admitidas em casos justificados e sempre dependentes da 

atribuição da justa ou correspondente indemnização. 
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ordenamento jurídico a utilização de bens privados, com efeitos retroativos, e a adoção de 

tais medidas ao arrepio de princípios constitucionais e legais. Assim, a MEO considera 

estarem em causa direitos fundamentais que lhe assistem, perpetuando-se, com o SPD, 

injustiças e interpretações erradas de conceitos jurídicos essenciais, o que minaria o ato 

final do procedimento, adiantando que não deixará de defender os seus legítimos direitos 

e interesses. 

Alegada violação de direitos fundamentais da MEO  

A MEO considera que o SPD faz tábua rasa10 do facto de as infraestruturas (condutas e 

postes) a que tem obrigação de dar acesso serem da sua propriedade e serem geridas por 

si, e que o SPD visaria retirá-las (particularmente os postes) da sua esfera jurídica, como 

se de uma apropriação pública se tratasse, dado que a empresa: 

a) perderia o poder de saber quais os operadores que acedem às suas infraestruturas 

e em que momento, porque, nos termos do ponto decisional D12 do SPD, “a 

instalação de cabo de drop de cliente (para a qual é necessária a posse de uma 

Credenciação ORAP válida), não implica o envio à MEO de qualquer notificação 

prévia ou posterior, pelo que não pode ser prevista qualquer obrigação desta 

natureza”; 

b) perderia o poder de controlar a utilização que está a ser feita da sua propriedade, 

uma vez que, nos termos do ponto decisional D14 do SPD, “a MEO deve eliminar 

da ORAP a obrigatoriedade de envio de cadastro de cabo de drop de cliente dos 

beneficiários”; 

c) seria despojada do direito de ser compensada financeiramente pela utilização da 

sua propriedade, já que nos termos dos pontos decisionais D4, D7, D8 e D16 do 

SPD se prevê a limitação dos valores a faturar pelo acompanhamento e pela 

aplicação de penalidades, e que “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 

 

10 Sendo tal especialmente visível nos pontos decisionais D4, D7, D8, D12, D14, D15, D16, D17 e D22. 
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preço de instalação de cabo de drop de cliente em poste da MEO deve ser 

eliminada da ORAP”; e 

d) ficaria obrigada, nos termos do ponto decisional D22 do SPD, a “incluir na ORAP 

um prazo de 5 dias úteis contados desde a data da notificação pelo beneficiário, 

para reposição pela MEO das condições de segurança em cada poste, ou para 

justificar fundamentadamente, porque não é necessária a reposição (i.e., que não 

estão em risco as condições de segurança)”, acrescentando que “deve ser definida 

na ORAP uma penalidade por incumprimento, a pagar pela MEO ao beneficiário 

«notificante», de 50 euros por cada dia útil de atraso na reposição das condições 

de segurança do poste, com um limite máximo de 60 dias úteis por cada ocorrência 

(…).”. 

A MEO considera ainda que a visão de conjunto destas determinações seria relevante, 

porque “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 redes”11, pelo que o SPD constituiria uma afronta ao seu direito de 

propriedade. Segundo a MEO o “direito a não ser privado da sua propriedade” e o “direito 

ao aproveitamento dos bens” são obnubilados com o SPD, deixando a MEO de ser 

compensada pela utilização de uma infraestrutura de que é proprietária, perdendo o 

controlo sobre a mesma e sobre o que nela é instalado. 

A empresa releva que o direito de propriedade é constitucionalmente consagrado (artigo 

62.º da Constituição da República Portuguesa – CRP) na dimensão fundamental de o 

proprietário não ser privado da sua propriedade (“um elemento essencial deste direito 

consiste no direito de não se ser privado da propriedade [nem do seu uso]. Ele não goza, 

porém, de proteção constitucional em termos absolutos, estando garantido antes como um 

direito de não ser arbitrariamente privado da propriedade e de ser indemnizado no caso de 

desapropriação”)12, e que sendo o proprietário privado da sua propriedade terá direito a ser 

 

11 Vide página 22 do SPD. 

12 Vide Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da República Portuguesa Anotada,”, Vol. 1. Coimbra 

Editora, 2007, 4.ª edição revista, página 805. 
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devidamente indemnizado13. Assim, a MEO considera que é pela importância fundamental 

desta dimensão do direito de propriedade que no texto constitucional se prevê que, mesmo 

quando possa haver a sua restrição nos casos gravíssimos e altamente lesivos da 

propriedade privada, como a expropriação por utilidade pública, o expropriado tem 

necessariamente o direito ao pagamento de uma justa indemnização – fazendo referência 

à jurisprudência do Tribunal Constitucional constante do Acórdão n.º 723/2004, de 21 de 

dezembro: “no que concerne ao direito de propriedade, dessa dimensão essencial que tem 

natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, faz, seguramente, parte o direito de 

cada um a não ser privado da sua propriedade, salvo por razões de utilidade pública – e, 

ainda assim, tão-só mediante o pagamento de justa indemnização (artigo 62.º, n.ºs 1 e 2, 

da Constituição)” – sublinhado da MEO. 

A empresa acrescenta que não pretende sustentar que não possam ser admitidas 

restrições ao direito de propriedade desde que justificadas e, se existirem, desde que sejam 

compensadas, sendo nesta interseção que o SPD falharia, ao basear-se no facto de que a 

existência de poder de mercado significativo (PMS) nos Mercados 3a e 3b seria justificação 

suficiente para fundamentar as medidas propostas. A MEO reconhece que a existência de 

PMS pode ser fundamento para determinar restrições ao direito de propriedade se 

compatibilizadas com outros princípios constitucionais, como o da proporcionalidade. 

Contudo, para este operador, no caso em apreço não existiria um fundamento adequado 

e suficiente para tal restrição, porque o nível de ingerência na sua atividade, previsto no 

SPD, seria desproporcional. Segundo a MEO, os efeitos das medidas projetadas pela 

ANACOM vão além do que seria admissível e do que se poderia justificar com a existência 

de PMS, pelo que o SPD carece de uma análise, nas suas vertentes da necessidade, 

adequação e proporcionalidade, ao invés de se basear em fundamentos inválidos e 

insuficientes, dos quais resultaria uma discriminação indevida da MEO face aos 

concorrentes, desrespeitando os requisitos definidos no artigo 55.º da LCE. 

 

13 Para além disso, a MEO refere que no Acórdão n.º 326/2015, de 23 de junho, o Tribunal Constitucional referiu 

que “sendo certo que nem todas as dimensões do direito de propriedade devem beneficiar do regime específico 

dos direitos, liberdades e garantias, é indiscutível que isso deve suceder pelo menos quanto a uma dessas 

dimensões – precisamente, o direito de não ser privado da sua propriedade, salvo por razões de utilidade 

pública e tão-só com base em lei e mediante o pagamento de uma justa indemnização (cf. o artigo 62.º, n.º 2, 

da CRP). Eis, de acordo com a jurisprudência, o "eixo central" do radical subjetivo presente no direito de 

propriedade (cf. os Acórdãos n.ºs 329/1999 e 421/2009)” – sublinhado da MEO. 
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Para além disso, a MEO considera que tais medidas não podem justificar-se com base no 

princípio da Equivalência de Inputs (EdI), porque a ANACOM partiria de fundamentos 

errados na decisão que é projetada no SPD e teria uma visão distorcida daquele princípio, 

apontando para soluções que só poderiam ser atingidas ao abrigo de outros remédios 

regulamentares específicos. Para a MEO, importaria considerar que a fonte da intervenção 

regulatória para as medidas propostas no SPD (i.e., a existência de PMS) seria mais ténue, 

porque se estaria a rever as obrigações de acesso no âmbito dos Mercados 3a e 3b, dado 

que a análise desses mercados e a declaração de PMS teria mais de três anos14. Com 

efeito, para a MEO existiria um deficit de relacionamento temporal entre as medidas 

adotadas e os dados de base que constam da decisão (com mais de três anos), o que não 

pode ser desconsiderado. 

Adicionalmente, a MEO refere desconhecer antecedentes regulatórios em que tenha sido 

imposta uma obrigação de acesso sem a respetiva compensação, e que a ANACOM teria 

ultrapassado limites de intervenção regulatória, porque nem as expropriações, nem as 

nacionalizações teriam lugar sem o pagamento da correspondente indemnização. A MEO 

refere que, de acordo com o SPD15 já receberá uma compensação pela instalação de cabos 

de rede suficiente para cobrir o não pagamento da instalação de cabos de drop de cliente. 

No entanto, considera que tal provocaria uma quebra na unicidade do ativo regulado (os 

postes) e geraria uma situação de subsidiação cruzada (inaceitável em termos 

regulatórios), inadequada para a existência de uma indemnização, porque dependeria de 

um elemento (a procura por cabos de rede) que a MEO não controla, nem poderia controlar. 

Tratar-se-ia, assim, de um modelo compensatório inadequado e desajustado, que não 

asseguraria uma justa e adequada indemnização. 

Afirma ainda que a necessidade de equilíbrio entre a promoção da concorrência e o direito 

de propriedade não é matéria nova no quadro jurídico-regulatório, dado que segundo a 

Diretiva Acesso16, “A obrigatoriedade de concessão de acesso à infraestrutura de rede 

poderá justificar-se como um meio para aumentar a concorrência, mas as autoridades 

 

14 E considerando que a posição da ANACOM sobre o tema, antes do processo junto da Comissão, foi adotada 

em 30.06.2016. 

15 Cfr. página 36 do SPD. 

16 Cfr. Considerando n.º 19 da Diretiva 2002/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março. 
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reguladoras nacionais devem equilibrar os direitos que o proprietário da infraestrutura tem 

de proceder à exploração desta em seu próprio benefício e os direitos de outros 

prestadores de serviços, de acederem a recursos que são essenciais para a oferta de 

serviços concorrentes” (sublinhado da MEO)17.  

Ora, para a MEO não haveria equilíbrio possível quando esta seria desapossada dos seus 

poderes como proprietária, passando uma parte das infraestruturas que possui a poder ser 

utilizada por qualquer entidade, sem qualquer controlo por parte da MEO e sem pagamento 

de uma compensação específica pela sua utilização.  

Considera, por isso, que o SPD constituiria uma afronta à sua liberdade de iniciativa 

privada18 porque, de acordo com o que ali se prevê, perderia o controlo dos seus ativos e 

deixaria de saber quem instala, quem usa e quem explora os bens que são da sua 

propriedade.  

Em suma, a MEO considera que o projeto de determinações constante do SPD e relativas 

ao acesso e utilização de postes violam os direitos de propriedade e de livre iniciativa 

privada. 

Alegada violação dos requisitos de imposição de obrigações regulamentares 

específicas e de princípios regulatórios  

Para a MEO, o SPD viola os princípios regulatórios previstos na LCE e os requisitos da 

imposição de obrigações regulamentares específicas19 que deve obedecer ao princípio da 

fundamentação plena, cabendo à ANACOM demonstrar, cumulativamente, que a 

obrigação imposta: (i) é adequada ao problema identificado, proporcional e justificada à luz 

dos objetivos consagrados no artigo 5.º da LCE; (ii) é objetivamente justificável em relação 

 

17 A MEO salienta que este aspecto é mantido no Considerando n.º 189 do novo Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas (aprovado pela Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11.12.2018). 

18 A qual considera ter um duplo sentido: “Consiste, por um lado, na liberdade de iniciar uma actividade 

económica (liberdade de criação de empresa, liberdade de investimento, liberdade de estabelecimento) e, por 

outro lado, na liberdade de organização, gestão e actividade da empresa (liberdade de empresa, liberdade do 

empresário, liberdade empresarial)” (vide Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da República 

Portuguesa Anotada”, Vol. 1, Coimbra Editora, 2007, 4.ª edição revista, página 790). 

19 Nos termos do artigo 55.º e do artigo 66.º, n.º 2, ambos da LCE. 
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às redes, serviços ou infraestruturas a que se refere; (iii) não origina uma discriminação 

indevida relativamente a qualquer entidade; e (iv) é transparente em relação aos fins a que 

se destina. O cumprimento destes requisitos seria fundamental no exercício de poderes 

regulatórios, em especial dos mais intrusivos, como a definição de condições de acesso a 

propriedade alheia, sendo inegável que os mesmos se aplicam à imposição e à 

modificação de obrigações regulamentares específicas. 

A MEO lamenta que no SPD a ANACOM se tenha afastado da fundamentação 

apresentada na Decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b sobre os requisitos para a 

imposição de obrigações regulamentares e o princípio da proporcionalidade20, onde 

concluiu que “no quadro jurídico nacional aplicável às comunicações eletrónicas, a medida 

corretiva revela-se acertada sempre que, sendo adequada ao fim visado, seja também 

indispensável e, de entre várias medidas possíveis, seja a menos gravosa; finalmente, é 

necessário que os inconvenientes por ela causados não sejam superiores aos benefícios 

que dela decorram” (sublinhado da MEO).  

A empresa considera que é na imposição de medidas corretivas que os requisitos 

estabelecidos na LCE e o princípio da proporcionalidade atingiriam maior expressão e 

relevância (pela sua expressão constitucional21), e que a ANACOM não os teria tido em 

consideração no SPD – caso contrário, em seu entender, as propostas seriam diferentes.  

 

20 E neste âmbito, a MEO cita a posição manifestada pela ANACOM nas páginas 7 e 8 dessa Decisão: “A 

doutrina e a jurisprudência têm densificado o princípio da proporcionalidade, entendendo que se desdobra nos 

seguintes subsegmentos: (a) Subprincípio da conformidade ou adequação de meios. Esta dimensão do 

princípio da proporcionalidade exige eficácia ou suscetibilidade de os meios atingirem os fins visados. Da 

aplicação deste subprincípio decorre, in casu, que as obrigações regulamentares devem ser um meio idóneo 

e adequado para a prossecução do fim de interesse público que se pretende salvaguardar, como sucede com 

a promoção da concorrência baseada nas infraestruturas, a promoção do investimento e inovação eficientes 

em infraestruturas novas e melhoradas e a defesa dos cidadãos (cfr. artigo 5.º, n.º 1 alíneas a) e c) da LCE). 

(b) Subprincípio da exigibilidade, da necessidade ou indispensabilidade. Nesta dimensão, as obrigações 

regulamentares impostas devem ser aquelas que, dentro do leque de obrigações disponíveis que se revelam 

adequadas à prossecução dos fins de regulação, sendo indispensáveis à prossecução do interesse público, 

produzam na esfera jurídica dos particulares o menor grau de lesão, isto é, a menor compressão do direito 

objeto de restrição. (c) Subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Nesta dimensão do princípio da 

proporcionalidade importa a realização de um juízo de ponderação dos custos e benefícios face ao objetivo 

que se pretende atingir. Não basta que a obrigação regulamentar seja necessária, i.e., indispensável à 

prossecução dos fins que se pretende atingir. É fundamental demonstrar que as vantagens da sua adoção são 

iguais ou superiores às desvantagens da compressão do direito em presença” (sublinhado da MEO). 

21 Cfr. artigo 266.º, n.º 2, da CRP. 
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Segundo a MEO, relativamente ao subprincípio da necessidade ou indispensabilidade, não 

estaria demonstrado no SPD que, do leque de medidas disponíveis, a ANACOM tenha 

escolhido as que produzirão o menor grau de lesão e corresponderão à menor restrição 

possível dos direitos (fundamentais) e interesses da empresa – bem pelo contrário. Com 

efeito, a MEO considera que a inexistência de notificação (prévia ou posterior), a 

inexistência de acompanhamento das intervenções ou a inexistência de compensação pela 

utilização específica dos seus postes na instalação de cabos de drop de cliente, a que 

acresce o caráter retroativo das medidas, seriam lesivas dos seus direitos. 

Acresce, segundo a MEO, que o interesse público subjacente ao acesso de terceiros aos 

seus postes não exigiria, nem requereria, a postergação do poder de controlo sobre a sua 

propriedade e a atribuição de uma compensação pela sua utilização por terceiros e, muito 

menos, a retroatividade das medidas. Por essa razão, considera que o SPD vai além do 

necessário ou adequado para atingir o fim visado (violação do subprincípio da proibição do 

excesso) e não recorre ao meio mais suave ou menos restritivo para almejar o fim em 

causa (violação do subprincípio da necessidade). 

Também no que diz respeito ao subprincípio da proporcionalidade, para a MEO não está 

evidenciado no SPD que os benefícios da intervenção proposta são superiores às 

desvantagens criadas pela compressão dos diversos direitos em causa, porque considera 

que se trata de obnubilar os direitos da MEO sobre a propriedade e de limitar severamente 

a sua liberdade de iniciativa privada. Para a empresa não estaria demonstrado que a 

promoção da concorrência se faça melhor com a intervenção proposta do que com 

propostas de intervenção mais suaves e mais razoáveis, mostrando o histórico que os 

procedimentos em vigor não impediram, nem limitaram, o surgimento de concorrência, pelo 

que entende que no SPD fica por demonstrar22 o preenchimento deste requisito. 

A MEO salienta também que o SPD teria ignorado os efeitos da regulação transversal 

imposta pelo Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na sua redação atual 

(Decreto-Lei n.º 123/2009), e o facto de o mercado de acesso a infraestruturas ter 

 

22 A MEO recorda que, por força do princípio da fundamentação plena (cfr. artigo 55.º, n.º 2, da LCE), é à 

ANACOM que compete demonstrar o preenchimento cumulativo destes requisitos, bastando que um falhe para 

que esta tenha de se abster de impor o remédio regulatório visado. 
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diferentes alternativas disponíveis para os beneficiários da ORAC e da ORAP, o que não 

seria de somenos importância.  

Salienta ainda que a LCE determina, no artigo 72.º, n.º 4, que na decisão de impor ou não 

obrigações de acesso e utilização de recursos de rede específicos (e, naturalmente, a sua 

revisão), na avaliação da proporcionalidade da sua aplicação face aos objetivos de 

regulação previstos nesse diploma (artigo 5.º ), a ANACOM deve atender à “viabilidade 

técnica e económica da utilização ou instalação de recursos concorrentes, em função do 

ritmo de desenvolvimento do mercado, tendo em conta a natureza e o tipo da interligação 

e ou do acesso em causa, incluindo a viabilidade de outros produtos de acesso a montante, 

tais como o acesso a infraestrutura, nomeadamente a condutas” (sublinhados da MEO).  

Neste contexto, faz referência ao Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (Código 

Europeu)23 no sentido de que veio clarificar que, “(…). Em cada fase da avaliação, antes 

de a autoridade reguladora nacional determinar se existem medidas corretivas 

suplementares mais onerosas a ser impostas à empresa designada como tendo poder de 

mercado significativo, deverá procurar determinar se o mercado retalhista em causa é 

efetivamente concorrencial, tendo também em conta todos os acordos comerciais ou de 

outras circunstâncias do mercado grossista, incluindo outros tipos de regulação já em vigor, 

como, por exemplo, obrigações em matéria de acesso geral a ativos não duplicáveis, ou 

obrigações impostas nos termos da Diretiva 2014/61/UE e de qualquer regulamento já 

considerado apropriado pela autoridade reguladora nacional para uma empresa designada 

como tendo poder de mercado significativo” (sublinhado da MEO).  

Assim, para a MEO, a proporcionalidade (latu sensu) das medidas impostas exigiria que 

se considerassem as alternativas disponíveis em termos de acesso a infraestruturas 

existentes e a regulação transversal imposta pela Diretiva 2014/61/UE24, sendo que para a 

MEO compreende-se que, à luz do princípio da proibição do excesso e da necessidade ou 

indispensabilidade, o ativo regulatório tenha de ser devidamente caraterizado, bem como 

a existência ou não de concorrência no acesso ao mesmo. 

 

23 Em particular ao seu Considerando n.º 172. 

24 Transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, que alterou o Decreto-Lei n.º 123/2009. 
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Considera ainda a empresa que o SPD seria insensível ao ecossistema de regulação do 

acesso a infraestruturas aptas e parte do pressuposto de que não existe concorrência no 

acesso aos postes, o que é falso, atendendo à existência, pelo menos, da oferta da 

E-REDES, sendo inclusivamente o footprint de infraestruturas da E-REDES superior ao da 

rede de postes da MEO. Assim, considera que o SPD desvaloriza a regulação imposta pelo 

Decreto-Lei n.º 123/2009, que contribui para a promoção da concorrência e para a defesa 

dos interesses dos beneficiários, o que agrava a desproporcionalidade das determinações 

propostas.  

Acresce que, segundo a MEO, a intervenção projetada pela ANACOM no SPD irá provocar 

uma distorção no mercado de acesso a infraestruturas aptas, por criar um incentivo aos 

operadores para deslocarem a sua procura para as infraestruturas da MEO, visando a 

instalação de cabos de drop de cliente, em detrimento de infraestruturas de outros 

operadores que concedem acesso ao abrigo do Decreto-Lei n.º 123/2009. E acrescenta 

que nada garante que os beneficiários das ofertas não decidam deslocar a procura de 

postes para a instalação de cabos de drop de cliente para a oferta da MEO, ao mesmo 

tempo que restringem ou limitam essa procura para cabos de rede, desvirtuando o (frágil) 

equilíbrio decorrente do SPD. De resto, segundo a MEO, o SPD ultrapassaria limites de 

intervenção regulatória relativa ao modelo de preços que o proprietário da infraestrutura 

regulada, sujeito a obrigações de acesso, não discriminação e orientação para os custos, 

deverá adotar, forçando a utilização gratuita de parte dessa infraestrutura, alegadamente 

compensada através de subsidiação cruzada (que pode não ocorrer) baseada na 

remuneração obtida pela utilização de outras partes da infraestrutura.  

Logo, seria manifesto que uma decisão final nos moldes do SPD violaria os requisitos de 

imposição de obrigações regulamentares específicas (previstos no artigo 55.º, n.º 3 da 

LCE), bem como o princípio da proporcionalidade, por introduzir uma discriminação 

injustificada entre a si e os beneficiários das Ofertas. 

A MEO refere que o SPD também não se justificaria à luz dos objetivos de regulação 

estabelecidos no artigo 5.º da LCE, porque não asseguraria a inexistência de distorções 

ou de entraves à concorrência e não promoveria o investimento eficiente e a inovação em 

infraestruturas novas e melhoradas. A empresa salienta ainda que a intervenção projetada 

no SPD não respeitaria os princípios da previsibilidade e da estabilidade regulatória, 
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afastando-se da argumentação sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade vertida 

na Decisão sobre a análise dos Mercados 3a e 3b, de onde emergiu a necessidade de 

revisão da ORAC e da ORAP, prejudicando a coerência e estabilidade regulatórias.  

Para a MEO, a intervenção projetada no SPD seria incoerente com as opções tomadas no 

passado pela ANACOM relativamente aos procedimentos implementados pela empresa 

em relação à instalação de cabo de drop de cliente, pelo que o SPD violaria o princípio da 

proteção da confiança da MEO. Assim, considera que a intervenção projetada pela 

ANACOM para o acesso e utilização dos postes da MEO seria ilegal, por violação de 

princípios regulatórios e de regras relativas à imposição de obrigações regulamentares 

específicas. 

Pressupostos de facto e de direito alegadamente errados  

Segundo a MEO, a ANACOM fundamenta as determinações relativas aos drops de cliente 

nas conclusões extraídas das diligências complementares realizadas, nomeadamente em 

reuniões com as empresas instaladoras, e com base numa leitura abrangente do princípio 

da EdI, o que seria fundamento insuficiente e assentaria em pressupostos de facto e de 

direito errados. 

Diligências complementares que alegadamente não suportam a intervenção 

proposta no SPD 

A MEO refere que, conforme salientado na página 6 do SPD, após os procedimentos de 

consulta relativos ao SPD de 25.05.2018, a ANACOM decidiu realizar, oficiosamente, uma 

série de diligências complementares. Destaca, pela sua importância, a realização de 

reuniões, a pedido da ANACOM, entre os dias 30.10.2018 e 09.11.2018, com as empresas 

subcontratadas para instalação de cabos de drop de cliente identificadas pelos 

beneficiários da ORAP como os seus principais instaladores, “no sentido de conhecer mais 

aprofundadamente os procedimentos seguidos neste tipo de instalação” (cfr. página 22 do 

SPD). Afirma que estas diligências complementares assumiram, no contexto do próprio 

SPD, uma enorme relevância, o que é desde logo evidenciado pelo facto de a ANACOM 

basear as suas propostas de atuação em posições expressas (ou, melhor, confirmadas) 

pelos instaladores subcontratados, designadamente: 
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a) em virtude de testemunho do instalador comum, a ANACOM terá identificado a 

existência de diferenças entre os procedimentos seguidos na instalação de cabos 

de drop de cliente nos trabalhos efetuados para a própria MEO face aos 

procedimentos que a MEO pretende que os beneficiários adotem (página 22 do 

SPD); 

b) o testemunho do instalador comum terá confirmado o entendimento de que os 

cabos de drop de cliente não têm impacto na estabilidade dos postes (páginas 24 

a 27 do SPD); e 

c) as informações prestadas pelo instalador comum terão levado a ANACOM a 

concluir que não existe fundamento técnico que justifique a definição de condições 

e procedimentos específicos para instalação de cabo de drop de cliente 

envolvendo apenas um poste da MEO, distintos dos aplicáveis à instalação de um 

cabo de drop de cliente envolvendo mais do que um poste (página 26 do SPD). 

De resto, em seu entendimento, as conclusões extraídas destas reuniões levaram a 

ANACOM a rever, de forma substancial, matérias que constavam inicialmente do SPD de 

25.05.2018. Não obstante, verificados os elementos relativos às reuniões com os 

instaladores, a MEO constata que estes não fundamentam o conteúdo do SPD, que se 

basearia em pressupostos inexistentes ou errados, porque: 

Primeiro: As conclusões relativas às reuniões com as empresas subcontratadas 

consistem apenas em mensagens de correio eletrónico padronizadas, que suscitam 

dúvidas sobre o conteúdo exato e detalhado de cada reunião realizada entre 30.10.2018 e 

09.11.2018, sendo expectável que a redação de atas das reuniões com os instaladores 

subcontratados permita um conhecimento exato e completo do seu conteúdo, discussões, 

questões, respostas e contexto. A MEO refere que, no entanto, tal não sucedeu, tendo 

recebido apenas mensagens de correio eletrónico idênticas, escritas pela ANACOM, às 

quais os instaladores subcontratados responderam (ou não), sendo para a MEO difícil 

acreditar que reuniões sobre temas técnicos complexos gerem conclusões uniformes. 

Para a MEO, a inexistência de atas das reuniões retiraria credibilidade à diligência 

complementar em causa, porque se desconheceria o exato conteúdo das discussões 
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havidas, sendo diferente assinar uma ata ou responder a um email, em termos de 

vinculatividade ao texto que se assina (não sendo claro para a MEO se as pessoas que 

responderam aos emails podiam ou não vincular os instaladores subcontratados). Assim, 

considera que a ausência de atas impossibilitaria o conhecimento integral do que se 

passou em cada reunião, o que prejudicaria o exercício do seu direito de audiência prévia, 

não sendo possível conhecer todo o circunstancialismo que rodeou uma determinada 

tomada de posição por parte de um instalador subcontratado quanto à instalação de cabos 

de drop de cliente e, portanto, comentar criticamente essa posição. A MEO alega que a 

ANACOM podia ter realizado estas diligências complementares enviando perguntas por 

escrito aos instaladores subcontratados, o que teria permitido analisar as perguntas e o 

teor integral das respostas. Contudo, a ANACOM decidiu de forma diversa, não 

fundamentando essa escolha, o que abalaria a relevância de tais diligências. 

Segundo: Apenas foram disponibilizados documentos relativos às reuniões com 

três instaladores subcontratados, quando ocorreram reuniões com cinco25, pelo que a MEO 

pressupõe que os outros dois instaladores que reuniram com a ANACOM (Telcabo e 

Wondercabo) não responderam ao email relativo às conclusões da reunião. Tal poderia 

justificar que tais entidades não se reviram no que a ANACOM escreveu e que não 

concordaram com o teor do email, pelo que não responderam ao pedido enviado. Como a 

ausência de resposta não pode ser considerada como aceitação do conteúdo do email, a 

MEO considera que a ANACOM tem de aceitar que nem todos os instaladores 

subcontratados confirmaram o seu entendimento, não podendo assumir no SPD as 

posições que está a assumir. 

Terceiro: Não se indica no SPD em que “testemunho” ou “testemunhos” do 

instalador subcontratado a ANACOM baseia o seu entendimento, tendo preferido falar em 

“instalador comum” (cfr. página 22 do SPD), o que a MEO afirma não perceber. A empresa 

diz não encontrar razões para não se nomear e individualizar os “testemunhos” dos 

instaladores subcontratados, sendo que existiram entidades que não confirmaram o 

 

25 Cfr. tabela constante das páginas 3 e 4 da decisão da ANACOM de 03.09.2019. Refere a MEO que, em rigor, 

trata-se de seis empresas. No entanto, por uma questão de simplificação, a MEO refere o número de cinco, 

dado que a Viatel e a PDT pertencem ao Grupo Visabeira e, pela informação disponível nos documentos, a 

reunião com os representantes da Visabeira respeitou à atividade das duas empresas (PDT e Viatel). 
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entendimento da ANACOM, pelo que, para a transparência do processo, tal deveria ter 

sido efetuado. 

Em suma, segundo a MEO, os elementos relativos às reuniões com os instaladores 

subcontratados não fundamentariam a posição expressa no SPD, dado que dele não 

constam elementos de prova para que se conclua como se concluiu. 

Sobre os cabos de drop de cliente não constituírem um risco significativo na estabilidade 

física dos postes, a MEO considera que existiria uma imprecisão entre o teor do SPD e os 

documentos relativos às reuniões, porque na página 24 do SPD consta: “no caso dos cabos 

de drop de cliente, entende-se que, por não terem impacto na estabilidade dos postes 

(informação confirmada pelos instaladores com quem a ANACOM reuniu) considera-se que 

não devem ser abrangidos por estas situações de acompanhamento (…)” (sublinhado da 

MEO). Contudo, da análise dos documentos disponibilizados verifica que tal não foi 

confirmado por todos os instaladores. Em email de resposta à ANACOM, o Eng. António 

José Borges (em representação da Visabeira Global) deixou o seguinte comentário a esse 

ponto: “o que referimos foi que não nos recordamos de casos em que os cabos de drop 

colocassem em risco a estabilidade do poste. Contudo, este cenário é fácil de atestar e 

aferir em laboratório” (sublinhado da MEO).  

Portanto, a MEO considera que, para além de nem todos os instaladores subcontratados 

terem confirmado o entendimento da ANACOM, houve uma empresa que expressamente 

se afastou do entendimento manifestado no SPD, uma vez que é totalmente diferente 

afirmar que os cabos de drop de cliente não têm impacto na estabilidade dos postes ou 

afirmar que não se recordam de casos em que os cabos de drop de cliente poderiam 

colocar em risco a estabilidade dos postes. 

Este ponto permitiria, segundo a MEO, reforçar que a inexistência de atas das reuniões 

prejudica o conhecimento completo e cabal do teor das discussões, fragilizando a utilização 

destes elementos para a fundamentação do SPD. Por outro lado, a MEO considera que os 

instaladores são uma parte interessada neste processo, a quem conviria desvalorizar os 

impactos que os cabos de drop teriam nos postes, pelo que o seu parecer sobre as 

“tensões menosprezáveis” (não unânime, nem completo), não poderia ser considerado um 

parecer técnico independente. 
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Neste contexto, a MEO reiterou que a sua posição26 estava suportada em documentação 

técnica explicativa das forças que são exercidas sobre os postes, e considera que a 

ANACOM deveria solicitar um parecer técnico independente (ao IEP – Instituto 

Electrotécnico Português ou ao ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade, por exemplo), 

antes de tomar uma decisão final sobre este assunto. Nesse sentido, requereu, nos termos 

e para os efeitos previstos no artigo 125.º do CPA, a realização de uma diligência 

complementar de prova que consiste na solicitação de um parecer técnico independente a 

uma instituição credível e reputada, como as antes indicadas, sobre o impacto da 

instalação de cabos de drop de cliente em postes da MEO, nomeadamente sobre a sua 

estabilidade, segurança e solidez, de forma a esclarecer cabalmente a matéria. Mais 

requereu, como diligência complementar de prova, a audição de quatro testemunhas para 

esclarecimento cabal dos procedimentos operacionais, comerciais e técnicos seguidos no 

âmbito da ORAP e ORAC com impacto no que é projetado no SPD em apreço. 

No que respeita ao “instalador comum”27, a MEO refere que o Grupo Visabeira dispõe de 

duas empresas que atuam no âmbito da instalação de cabos de drop de cliente – a PDT – 

Projetos de Telecomunicações e a Viatel – Tecnologias de Comunicação, S.A.28 –, sendo 

que, de entre o conjunto de instaladores subcontratados que reuniram com a ANACOM, o 

único que trabalha com a MEO é a Viatel. Para a MEO, de acordo com a informação 

disponível, a PDT trabalha com um operador concorrente da MEO, o que a leva a concluir 

que, na verdade, não existe uma empresa que trabalhe na instalação de cabos de drop de 

cliente para a MEO e, simultaneamente, para qualquer operador concorrente, pelo que não 

seria correto falar em “instalador comum”. 

 

26 Transmitida na sua pronúncia ao SPD de 21.06.2018 sobre o pedido de resolução de litígio relativo ao 

incumprimento de procedimentos de instalação de drops de cliente na ORAP (carta de 09.07.2018 – Ref.ª 

S0185). 

27 Na página 22 do SPD é referido que “das reuniões realizadas com as empresas subcontratadas para efeitos 

da instalação de drop de cliente identificadas pelos beneficiários da ORAP como sendo os seus principais 

instaladores, concluiu-se que do conjunto dos principais instaladores identificados, há um instalador de cabos 

de drop de cliente que efetua este tipo de trabalhos para a MEO e simultaneamente para alguns beneficiários 

da ORAP (doravante ‘instalador comum’)” (sublinhado da MEO). 

28 Cfr. informação disponível em https://visabeiraglobal.com/pt/areas-de-negocio/telecomunicacoes. 

https://visabeiraglobal.com/pt/areas-de-negocio/telecomunicacoes
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Leitura alegadamente equivocada e errada do princípio de EdI  

Segundo a MEO, algumas determinações mais intrusivas (e.g., pontos decisionais D4 e 

D12 a D16 do SPD) basear-se-iam numa leitura abrangente e equivocada do princípio de 

EdI29, não tendo tal princípio sido devidamente enquadrado na legislação nacional e mesmo 

a nível europeu. De resto, a MEO relembra que o princípio de EdI é a razão de ser e a 

finalidade específica da obrigação de separação funcional prevista no artigo 76.º-A da LCE. 

A MEO reitera que sempre que se pretenda impor o princípio de equivalência de acesso 

na modalidade de EdI, não se pode ignorar que existe um procedimento (nunca 

considerado pela ANACOM) para imposição da obrigação de separação funcional. Para a 

MEO, a ANACOM levou a aplicação do princípio de EdI ao máximo no SPD, propondo, ao 

abrigo do mesmo, um resultado que ultrapassaria as suas fronteiras operativas. Considera, 

por isso, que os efeitos visados pela ANACOM no SPD iriam além do admissível ao abrigo 

do princípio de EdI. Para a MEO, os efeitos visados no SPD não se podem ancorar, única 

e exclusivamente, na obrigação de não discriminação na modalidade de EdI. Ao privar a 

MEO do controlo dos seus ativos, a ANACOM estaria a atuar fora das balizas operacionais 

deste princípio, entrando na esfera de operação de remédios regulatórios mais intrusivos, 

como a separação funcional. 

A MEO releva que a EdI é vista pela Comissão Europeia na Recomendação 2013/466/EU 

da Comissão, de 11.09.2013, como “a maneira mais segura de garantir uma não 

discriminação efetiva” e que, conforme decorre desta Recomendação, do princípio da EdI 

resulta um conjunto de circunstâncias a que se deve atender para que se verifique a não 

discriminação de acesso à propriedade do operador com PMS. Contudo, de acordo com a 

MEO, nenhuma das recomendações que resultam da Recomendação em apreço, que 

visam, nomeadamente, garantir a equivalência de acesso e a replicabilidade técnica das 

novas ofertas retalhistas do operador com PMS, seria tão exigente como as previstas no 

SPD. 

 

29 Segundo a MEO, nas páginas 13 e 23 do SPD, a ANACOM parece sugerir que a empresa deveria 

acompanhar os trabalhos de instalação dos seus próprios cabos de drop de cliente nos postes que são da sua 

propriedade. 
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A respeito da garantia de equivalência de acesso, a MEO refere que a Comissão Europeia 

recomenda que a EdI seja aplicada ao nível ou aos níveis mais apropriados da cadeia de 

valor, aos inputs grossistas que o operador com PMS fornece às suas próprias empresas 

a jusante (e.g., à sua componente retalhista), e que os requerentes de acesso possam 

utilizar os sistemas e processos pertinentes com o mesmo grau de fiabilidade e 

desempenho que a própria componente retalhista a jusante dos operadores com PMS.  

No entanto, segundo a MEO, a ANACOM iria mais longe do que o exigido por este princípio, 

porque considera que o princípio da EdI não implica que a MEO seja expropriada dos seus 

poderes como proprietária e se passe a comportar como um “estranho” em relação aos 

ativos em questão, a que acresce30 a necessidade de atender ao princípio da 

proporcionalidade, que assenta na ideia de adequação e necessidade das medidas com 

vista a alcançar o fim visado. Assim, para a MEO haverá que garantir que o princípio de 

EdI é imposto de forma a respeitar este princípio da proporcionalidade e não viola os 

direitos (constitucionais) da empresa, sendo o referido princípio uma fonte jurídica muito 

ténue (uma Recomendação), sem que valha por si só, e tendo, pelo contrário, de ser 

compatibilizado com valores e princípios jurídico-legais hierarquicamente mais relevantes. 

A MEO salienta ainda que o facto de determinados procedimentos não terem sido seguidos 

no passado (embora fossem exigidos) não justificaria, à luz do princípio de EdI, a sua 

abolição da ORAC/ORAP e discorda que, perante um incumprimento dos procedimentos 

previstos nas ofertas de referência, a ANACOM os elimine, ao invés de reforçar os 

mecanismos indutores de cumprimento, como as penalidades. Acrescenta que a 

constatação de um incumprimento conduz sempre ao reforço das medidas sancionatórias 

e corretivas.  

Em suma, para a MEO o SPD baseia-se em pressupostos errados e numa posição errada 

e equivocada sobre o princípio de EdI, que não pode ser usado para atingir os objetivos ali 

visados. 

 

30 Tal como a ANACOM reconhece no relatório da consulta pública subjacente à Decisão relativa às alterações 

à ORAC e à ORAP (cfr. página 297). 



  

 

 

– VERSÃO PÚBLICA – 

  23/210 

 

Opções tomadas que alegadamente prejudicam a certeza e a estabilidade 

regulatórias  

A MEO refere que a autonomização do SPD aqui em causa relativamente à decisão final 

de 12.09.2019 cria dois “blocos” de regulação autónomos, embora com incidência comum 

e considera que tal opção metodológica gera constrangimentos na apresentação de novas 

versões integradas e completas da ORAC e da ORAP, porque a introdução de alterações 

nestas ofertas de referência ocorre em dois momentos distintos.  

Recorda que as versões da ORAC e da ORAP, entretanto suspensas pela ANACOM, foram 

elaboradas pela MEO com uma lógica e racional que garantia a sua unidade e integridade, 

pelo que ao adotar medidas autónomas sobre estas ofertas, a ANACOM quebraria essa 

unidade e integridade e colocaria em causa a segurança e a estabilidade jurídica, peça 

basilar no domínio da regulação.  

Para além dos custos administrativos de preparação das novas versões da ORAC e da 

ORAP, que serão novamente modificadas, a MEO considera que o fracionamento artificial 

das regras e obrigações constantes destas ofertas de referência levanta dificuldades 

operacionais e jurídicas de relevo. Acrescenta que tal fracionamento poderá traduzir-se em 

dificuldades práticas de implementação31, porque estas ofertas de referência deveriam 

funcionar como um bloco uno e indivisível. A MEO mostra-se contrária a esta opção 

metodológica da ANACOM (esperando que não seja criado um precedente regulatório), 

entendendo que os princípios de certeza, previsibilidade e coerência regulatória (“artigo 

5.º, alínea a), da LCE"), aconselhariam o tratamento unitário da matéria e não a sua 

separação em dois blocos autónomos. 

Finalmente, a MEO considera que, no SPD, a ANACOM assumiu que as determinações 

contidas no projeto de decisão de 25.07.2019 deveriam ser entendidas como finais32, com 

o que discorda, porque este corporizaria um projeto de decisão e não uma decisão final. 

 

31 Que são patentes nos procedimentos de acesso, penalidades e preços. 

32 Cfr. página 7 do SPD: “(…) houve matérias abordadas no SPD de 25.05.2018 que foram significativamente 

alteradas decorrentes das pronúncias dos interessados e que, assim, não foram decididas definitivamente na 

decisão de 25.07.2019 sobre alterações à ORAC e à ORAP” e que “(…) bem como as alterações determinadas 

àquelas duas ofertas pela decisão de 25.07.2019 da ANACOM sobre alterações à ORAC e à ORAP”.” 

(destacado da MEO). 
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Para a MEO, não é correto que a ANACOM tenha assumido a inalterabilidade do seu 

conteúdo para efeitos do SPD, o que configuraria, segundo a empresa, um desrespeito 

pelo procedimento do artigo 57.º da LCE. A MEO reconhece que não foram apresentadas 

observações ao projeto de decisão de 25.07.2019, mas se tivessem sido a ANACOM 

estava obrigada a tê-las em conta (artigos 6.º e 57.º, n.º 3 da LCE), o que poderia ter 

impacto no SPD aqui em causa, pelo que este só deveria ter sido publicado após a decisão 

final. 

Pronúncia dos beneficiários 

A NOS saúda e concorda com o SPD, afirmando que as deliberações que dele constam 

são imprescindíveis para salvaguardar o princípio de EdI na ORAC e na ORAP e eliminar 

distorções ao normal funcionamento do mercado previstas nas ofertas suspensas. Para a 

NOS é necessário acautelar que não haja abertura para brechas que possam ser 

exploradas pela MEO para reintroduzir barreiras à concorrência no mercado, constituindo 

a definição pela MEO de regras de instalação de cabos de drop um elevado risco de se 

criar uma nova barreira à instalação de clientes pelos beneficiários. Neste contexto, a NOS 

considera que é importante que tais regras não conflituem com a prática do mercado 

relativa à fixação de cabos de drop de cliente, na medida em que as ofertas de referência 

(em especial, a ORAP) foram desenhadas tendo em mente a rede de Fiber-to-the-Home 

(FTTH) e não uma rede coaxial, pelo que poderia facilmente obstaculizar-se a utilização 

pela NOS desta oferta, por via da definição de requisitos que apenas se aplicam às redes 

de fibra ótica. 

Outro tema alvo de preocupação para a NOS é a ausência de alteração das regras de 

credenciação dos técnicos, na medida em que estas imporiam um ónus financeiro e 

operacional (por via das horas necessárias à certificação dos técnicos) elevado e 

desproporcionado sobre os beneficiários, sem justificação objetiva. Neste contexto, a 

empresa apresenta um contributo para a redução dos custos e das cargas horárias 

associadas, visando simplificar o processo de credenciação e da sua revalidação, sem 

comprometer a qualidade da formação prestada. 

A Vodafone congratula a ANACOM pelo teor do SPD e manifesta o seu bom grado por ter 

sido feito um verdadeiro exercício de auscultação ao mercado, tendo sido tidos em 
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consideração os contributos e observações dos interessados, e tendo culminado na 

adoção de medidas extremamente positivas, a refletir na ORAP e na ORAC. A Vodafone 

refere que tem vindo a defender uma revisão profunda das ofertas no sentido de as 

conformar com o princípio da EdI, de capacitá-las de melhores condições para os 

beneficiários e de colmatar os seus constrangimentos33, que se traduzem numa disrupção 

no desenvolvimento do mercado interno das redes e serviços de comunicações eletrónicas.  

Adicionalmente, a Vodafone associa o SPD aqui em causa à decisão final de 25.07.2019 

sobre a reclamação apresentada contra a decisão do Conselho de Administração da 

ANACOM de 02.08.2018, referente ao litígio sobre o incumprimento de procedimentos de 

instalação de cabos de drop de cliente na ORAP. Segundo a Vodafone, o deferimento da 

sua reclamação sobre a Decisão de 02.08.2018 e a determinação da cessação dos seus 

efeitos com eficácia retroativa àquela data, permitiu à ANACOM reponderar o quadro 

regulatório aplicável à instalação de cabos de drop de cliente, resultando nos pontos 

decisionais D12 a D18 do SPD aqui em causa, que introduzem regras mais rigorosas sobre 

não discriminação na ORAC e na ORAP e condições de concorrência equitativa, que 

apenas pecam pela adoção tardia. Assim, a Vodafone congratula a forma como a 

ANACOM34, no âmbito de diligências complementares, confirmou os pressupostos e mérito 

da decisão de revogação da decisão de 02.08.2018 e consagrou um regime de instalação 

de cabos de drop de cliente ex novo, que materializa a concretização do remédio (padrão 

de equivalência de inputs – EdI) imposto na análise dos Mercados 3a e 3b. Concordando 

na generalidade com o teor do SPD, considera serem necessários ajustes e alterações a 

alguns pontos decisionais, de modo a que seja introduzida uma maior transparência e 

equivalência no acesso a infraestruturas aptas da MEO.  

A NOWO/ONI apoiam o sentido geral dos pontos decisionais constantes do SPD, e 

assinalam o trabalho aprofundado realizado pela ANACOM relativamente ao tema dos 

 

33 Em matérias distintas, segundo o entendimento da Vodafone e conforme referido por esta empresa na 

pronúncia apresentada no âmbito do sentido provável de decisão sobre “Alterações à oferta de referência de 

acesso a condutas (ORAC) e à oferta de referência de acesso a postes (ORAP)”, aprovado por decisão da 

ANACOM de 25.05.2018. 

34 Sem prejuízo de ter adotado uma decisão em 02.08.2018 sobre este tema. 
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cabos de drop de cliente, no sentido de se esclarecerem as condições operacionais reais 

associadas a tais cabos, o que permitiu confirmar as posições por si defendidas. 

A AR TELECOM considera positiva a generalidade das alterações propostas à ORAC e à 

ORAP e comenta três pontos específicos – a saber: (i) preços de acesso à Extranet 

ORAC/ORAP, (ii) prazo para faturação de serviços não recorrentes, e (iii) prazos e 

processo de reclamação de faturas –, os quais, a seu ver, não teriam sido devidamente 

ponderados. 

Entendimento da ANACOM 

Constata-se, de uma forma geral, que os beneficiários das ofertas de referência ORAC e 

ORAP se pronunciaram com bastante satisfação relativamente ao SPD. De forma 

diferente, a MEO pronuncia-se contra o mesmo, focando-se, nos seus comentários gerais, 

essencialmente num aspecto específico, que se prende com a obrigação de conceder aos 

operadores seus concorrentes no retalho (i.e., aos beneficiários da ORAP), o acesso aos 

postes da empresa para efeitos de instalação dos seus cabos de drop de cliente.  

A título prévio, a respeito do enquadramento geral apresentado pela MEO, reitera-se desde 

logo – como foi oportunamente demonstrado no âmbito do presente procedimento – que o 

acesso aos postes da MEO pelos beneficiários da ORAP, sem necessidade de notificação 

prévia, de remessa de cadastro e de pagamento, se revelou como sendo uma prática que 

se verifica desde os primórdios de vigência desta oferta de referência – salvo em situações 

muito pontuais, como foi o caso de um curto período de tempo no âmbito do acordo de 

partilha de fibra ótica celebrado entre a MEO e a Vodafone –, sem que tenham ocorrido, 

tanto quanto a ANACOM sabe, acidentes e/ou danos para pessoas e bens e sem impacto 

na integridade da rede e, bem assim, sem que a MEO tenha, no seu conjunto, deixado de 

ser totalmente remunerada pelos custos incorridos com a disponibilização de acesso aos 

seus postes (i.e., do conjunto dos serviços prestados ao abrigo da ORAP). 

A respeito dos comentários da MEO quanto à imposição de alterações relativas aos cabos 

de drop de cliente a introduzir na ORAC e na ORAP, com efeitos retroativos, convirá 

relembrar que aquela empresa, em 2017, na sequência da análise do Mercado 3a, 

introduziu na nova versão da ORAP um conjunto de regras relativas à instalação de drops 
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de cliente dos beneficiários, procurando aplicá-las desde 2010, tendo a ANACOM, 

subsequentemente, suspendido a versão da ORAP em causa e iniciado a análise dessas 

alterações, a qual está agora a ser concluída. Por conseguinte, foi a MEO que procurou 

aplicar na ORAP disposições com efeitos retroativos. Desta forma, ao analisar tais 

alterações, a ANACOM não pode deixar de ponderar devidamente em que situações faz 

sentido a retroatividade, sendo que não poderá uma decisão da ANACOM sobre esta 

matéria deixar também de produzir efeitos desde a data em que a MEO pretendeu pôr em 

prática tais disposições. Em todo o caso, a ANACOM fundamentou detalhadamente no 

SPD os motivos para essa aplicação retroativa (limitada à ORAP e a situações específicas, 

onde a MEO pretendeu aplicar novas disposições desde 2010) – para o qual se remete –, 

dando cumprimento ao disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, tendo sido 

demonstrado que tal determinação não é excessiva, sendo, pelo contrário, justa, 

necessária e totalmente proporcional. 

Importa ainda esclarecer, nesta sede, que a MEO labora em equívoco quando alega a 

ilegalidade da atuação da ANACOM com base na existência de retroatividade pelo “facto 

de o quadro europeu não considerar a hipótese da alteração retroativa das ofertas de 

referência”. Ora, parece a MEO olvidar-se que é a própria que pretende aplicar regras com 

efeitos a 2010, tendo a ANACOM analisado a situação, como não poderia deixar de fazer, 

e concluído, de forma fundamentada, em que situações a retroatividade será admissível – 

o que será apreciado adiante, a propósito dos pontos decisionais do SPD em que a questão 

se coloca.  

Acresce, em qualquer caso, que não é verdade que o quadro legal europeu não admita ou 

que proíba tout court a atribuição de efeitos retroativos à imposição de alterações às ofertas 

de referência publicadas. A própria LCE – em linha com o quadro legal europeu que regula 

as comunicações eletrónicas – estabelece, na alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º, que as 

alterações às ofertas podem ser determinadas pela ANACOM “a qualquer tempo e se 

necessário com efeito retroativo” –, sendo que uma necessidade neste contexto estaria 

mais que justificada para garantir a efetividade das obrigações impostas à MEO ao abrigo 

do artigo 66.º da LCE enquanto detentora de PMS. Ademais, e respondendo à pronúncia 

da MEO, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 156.º do CPA, o autor do 

ato administrativo “pode atribuir-lhe eficácia retroativa quando a lei o permita”, ou seja, 
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pode a retroatividade ser uma consequência de uma permissão legal. A MEO alega que a 

proposta de decisão é, neste sentido, violadora do princípio da proteção da confiança, mas 

pretende ela própria aplicar procedimentos aos beneficiários das ofertas, com efeitos 

retroativos, procedimentos que nunca foram claros e que nem terão sido, em rigor, exigidos 

em muitas situações – aí, oportunisticamente, já não terá tal aplicação retroativa, a seu ver, 

qualquer problema, nem enfermará de ilegalidade. 

Quanto ao cenário a que a MEO alude, resultante das soluções preconizadas no SPD, de 

que o beneficiário acede a um poste para instalar um cabo de drop de cliente sem a avisar 

previamente de tal circunstância, por a tal não estar obrigado, esclarece-se que a MEO, ao 

conhecer a localização dos pontos de ligação (PL)35 instalados pelos beneficiários nas suas 

infraestruturas, fica a saber, naturalmente, que nesses PL irão ser instalados cabos de drop 

de cliente do beneficiário. Note-se a este respeito que a MEO conhece a terminação dos 

cabos de rede dos beneficiários nas suas infraestruturas. Releva-se, pois – ao contrário do 

que a MEO defende para os cabos de drop de cliente – que a instalação de cabos de rede 

dos beneficiários, incluindo o PL, é sempre objeto de uma comunicação prévia à MEO.  

Para além disso, não se pode considerar como correta a afirmação da MEO, segundo a 

qual das soluções previstas no SPD resultaria a impossibilidade de “realizar quaisquer 

acompanhamentos desse acesso ou fiscalizações posteriores imediatas” (cfr. parágrafo 9. 

(ii) da sua pronúncia). Com efeito, sabendo a MEO da probabilidade (mas com uma grande 

certeza) de a partir de cada ponto de distribuição ótico (PDO) e/ou Terminal Access Point 

(TAP) do beneficiário emanarem cabos de drop de cliente, nada obsta a que, querendo, 

possa fiscalizar sempre, a posteriori, os cabos de drop de cliente que venham a ser 

instalados pelos beneficiários utilizando os seus postes, sem que para isso seja necessária 

qualquer notificação à MEO, pelo beneficiário da instalação de cabos de drop de cliente.  

Em todo o caso, relembra-se que das diligências complementares realizadas pela 

ANACOM no 2.º semestre de 2018, esta Autoridade concluiu que a própria MEO não tinha 

 

35 Tratam-se de dispositivos ou equipamentos de ligação entre segmentos dos cabos do beneficiário em postes 

(ou em condutas), nomeadamente, juntas, splitters, pontos de distribuição óticos PDO, caixas de 

distribuição/pontos de distribuição (CD/PD) e TAP. Estes equipamentos são instalados aquando da instalação 

de cabos de rede, sendo a sua instalação notificada à MEO. Os cabos de drop de cliente são ligados 

precisamente a estes PL . 
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a prática de acompanhar36 as instalações dos cabos de drop de cliente relativos aos seus 

próprios clientes retalhistas, pelo que a pretensão da empresa em acompanhar as 

instalações de cabos de drop de cliente dos beneficiários denota claramente uma 

discriminação da sua atuação (face a si própria) e uma falta de equivalência no tocante ao 

seu comportamento no contexto do cumprimento de uma obrigação de (dar) acesso que 

lhe foi imposta por força do disposto no artigo 66.º da LCE, por se tratar de um operador 

detentor de PMS. 

Por outro lado, quando a MEO refere que o beneficiário da ORAP não a “avisa sobre a 

ocorrência do dano [decorrente da instalação de cabos de drop de cliente num dos postes 

da MEO], pois também não será obrigado a fazê-lo”, tal não pode ser considerado como 

correto. Regista-se que na ORAP, na secção relativa à “Segurança e Saúde no Trabalho”, 

está previsto que o beneficiário: 

 i) caso “detete alguma situação que possa colocar em risco a segurança de pessoas 

e bens envolvendo infraestrutura da MEO ou colocar em risco a integridade da rede ou a 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas, deve comunicá-lo de imediato à MEO” 

(sublinhado nosso); e  

 ii) caso “verifique que os postes e infraestrutura associada da MEO não estão em 

condições operacionalmente aceitáveis, ou caso detete a existência de obstáculos físicos 

à passagem dos cabos e equipamentos, deve abster-se de praticar qualquer ato na 

infraestrutura em causa, obriga[ndo]-se a comunicar de imediato tal facto à MEO” 

(sublinhado nosso);  

 iii) para além de que se compromete “ainda a agir em conformidade com a ORAP 

caso sejam identificadas anomalias ou deficiências durante os trabalhos efetuados”. 

Regista-se, adicionalmente, que estas condições foram mantidas na versão da ORAP, 

entretanto publicada pela MEO (em 13.11.2019), na sequência da decisão do Conselho de 

Administração da ANACOM de 12.09.2019. 

 

36 Sem prejuízo de a MEO proceder a auditorias posteriores para um conjunto muito limitado de instalações. 
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Quanto à alegação da MEO de que está obrigada a reparar (repor as condições de 

segurança) nos seus postes, trata-se de matéria que será objeto de análise infra, a 

propósito do ponto decisional D22 do SPD. Contudo, na generalidade, entende-se que a 

MEO, enquanto proprietária e detentora de um acervo de ativos de infraestruturas cujo 

acesso é regulado nos termos das Ofertas de Referência e pago pelos respetivos 

beneficiários, tem obviamente a obrigação de o manter operacional. A obrigação de manter 

os seus ativos em condições operacionais é inerente à obrigação de conceder o acesso 

aos mesmos e faz parte integrante desta, sob pena de, não a cumprindo, a MEO poder 

estar a obstaculizar o acesso aos ativos por parte dos beneficiários. Note-se, ainda, que 

até há uns anos os postes – tal como as condutas – eram bens concessionados pelo 

Estado, estando a MEO, enquanto concessionária, também obrigada a manter esses bens 

em bom estado e operacionais. Ademais, a não conservação e manutenção pela MEO da 

sua rede de postes pode pôr em causa a integridade da rede e a segurança de pessoas e 

bens. Com efeito, caso a empresa efetue uma manutenção (preventiva) a todos os seus 

postes, não se antevê qualquer impacto na segurança e estabilidade dos mesmos 

decorrente da instalação de cabos de drop de cliente. Regista-se que, no Parecer técnico 

do ISEL é referido que “a conservação e manutenção das infraestruturas demonstra ser 

uma atividade muito relevante e com um efeito potencialmente muito positivo para permitir 

a instalação de cabos de drop, resultando na estabilidade, segurança, usabilidade, 

durabilidade e solidez dos postes.” (cfr. página x). 

Acresce que, conforme referido anteriormente, tendo em conta o que está previsto na 

ORAP, na sua Secção relativa à “Segurança e Saúde no Trabalho”, poder-se-á concluir 

que tais condições evidenciam que impendem sobre os próprios beneficiários a 

responsabilidade e o ónus de fiscalizarem as condições da rede de postes da MEO e, caso 

encontrem postes em condições operacionais que não permitam a instalação de cabos, de 

informarem a empresa de tal facto.  

Em relação ao cenário apresentado pela MEO, de que resulta do SPD que o beneficiário 

não está obrigado a pagar-lhe um preço mensal de ocupação ou de instalação de drop de 

cliente, reitera-se – conforme foi explanado detalhadamente no SPD – que a MEO já 

recupera integralmente, desde a primeira versão da ORAP, os custos de ocupação (fixação 

de cabos de rede do beneficiário) dos seus postes, através do preço mensal de ocupação 
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de uma fixação por um cabo de rede em poste. Assim, a pretensão de cobrar um preço – 

diga-se, adicional – pela instalação de cabos de drop de cliente, aumentaria ainda mais a 

margem positiva que a MEO tem tido no produto “Mensalidade ORAP” o que, para além 

de incumprir o princípio da orientação dos preços para os custos imposto à empresa nos 

termos previstos na legislação sectorial, constituiria um preço excessivo e, como tal, uma 

eventual prática proibida pelo direito da concorrência, nomeadamente quando praticada 

por um operador dominante (detentor de PMS) – como é o caso da MEO.  

Assim sendo, não correspondem à verdade as afirmações da MEO no sentido de que a 

ANACOM pretende despojá-la dos seus legítimos poderes de proprietária, em concreto, do 

direito de ser compensada financeiramente pela utilização da sua propriedade (neste caso, 

dos postes), pois, conforme já referido, desde a entrada em vigor da primeira versão da 

ORAP que a MEO foi sempre compensada da quota-parte da totalidade dos custos dos 

postes utilizados pelos beneficiários através do pagamento, por estes, do preço mensal de 

ocupação de uma fixação por um cabo de rede em poste, situação que lhe tem permitido 

a recuperação integral daqueles custos. 

No que diz respeito à alegada violação dos direitos fundamentais da MEO, afirma-se que 

o SPD não implica, em caso algum, a privação da propriedade da empresa, nem o 

despojamento dos seus poderes como legítima proprietária, nem qualquer desapropriação 

ou expropriação dos seus bens, contrariamente ao que a MEO refere, de forma exaustiva, 

ao longo da sua pronúncia. O seu direito de propriedade não está afetado no seu núcleo 

relevante.  

Em concreto, em relação à alegada afronta ao direito de propriedade da MEO, é inegável 

que o direito de propriedade é um direito constitucionalmente consagrado no artigo 62.º da 

CRP, sendo igualmente um direito real máximo previsto e regulado nos artigos 1302.º e 

seguintes do Código Civil.  

De acordo com o artigo 1305.º do Código Civil, “O proprietário goza de modo pleno e 

exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem (…)” 

(aqui destacado) – ou seja, estão previstos direitos que a lei confere e reconhece ao titular 

de um bem. Através do exercício do direito de uso, o proprietário pode usar a coisa, por 

exemplo, ocupá-la para o fim a que se destina. E, mediante o exercício do direito de fruição 
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(também dito de gozo), o proprietário pode explorar a coisa economicamente, auferindo os 

respetivos benefícios e vantagens. Por sua vez, o direito de disposição, permite ao 

proprietário modificar a coisa, reformá-la, vendê-la, consumi-la e até destruí-la.  

Porém, salienta-se que o artigo 1305.º acima referido prevê ainda o seguinte: que tal uso, 

fruição e disposição ocorrem “(…) dentro dos limites da lei e com a observância das 

restrições por ela impostas” (aqui destacado). E também do ponto de vista constitucional 

importa sublinhar que o direito de propriedade não faz parte do elenco dos “direitos, 

liberdades e garantias”, e “o direito de propriedade não é garantido em termos absolutos, 

mas sim dentro dos limites e com as restrições previstas e definidas noutros lugares 

da Constituição (e na lei, quando a Constituição possa para ela remeter ou quando se trate 

de revelar limitações constitucionalmente implícitas) por razões ambientais, de 

ordenamento territorial e urbanístico, económicas, de segurança, de defesa nacional” 

(sublinhado nosso) – J.J. Gomes Canotilho, Vital Moreira, Constituição da República 

Portuguesa Anotada – Artigos 1.º a 107.º, Vol. I, 4.ª Edição Revista, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2007, página 801.  

Isto significa que o exercício de direito de propriedade admite restrições nos termos da 

Constituição e da lei infraconstitucional, que se podem denominar de direito público e de 

interesse particular. Entende-se, portanto, que tal direito, ainda que seja um direito 

fundamental, não faz parte do elenco dos “direitos, liberdades e garantias”, nem é um 

direito absoluto. Salienta-se, pois, a existência de limites imanentes, decorrentes da 

necessária convivência do direito de propriedade com (muitos) outros direitos e interesses 

constitucionalmente consagrados. Há que ter em conta nesta matéria os limites 

decorrentes de regras e princípios constitucionais de que se destacam o funcionamento 

eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, 

a contrariar formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição 

dominante e outras práticas lesivas do interesse geral (vide o disposto na alínea f) do artigo 

81.º da CRP), que constituem, de resto, incumbências prioritárias do Estado.  

Este – diga-se enfraquecimento do direito de propriedade – verifica-se exatamente através 

da Regulação de tipo mais “intrusiva”, quando esta admite limitações legais ao exercício 

daquele direito, através da imposição de obrigações regulatórias de que as ofertas de 

referência são um exemplo, conforme previsto no artigo 68.º da LCE (agora previstas no 
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artigo 86.º da nova Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 16/2022, de 

16 de agosto, que transpõe para o quadro jurídico nacional o Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas).  

Trata-se da denominada regulação assimétrica das empresas com PMS – como sucede 

com a MEO –, que justifica uma intervenção profilática do Regulador – a ANACOM – em 

nome da concorrência e do correto funcionamento do mercado (das comunicações 

eletrónicas) – o referido interesse público. Nas palavras de Tiago Bessa “[p]ara além e sem 

prejuízo da regulação simétrica, que se pretende que seja aplicada a todo e qualquer 

operador, a LCE prevê igualmente a possibilidade de impor obrigações específicas, e mais 

intrusivas, a determinadas empresas (artigo 28.º). Estamos aqui no domínio, por 

excelência, da regulação económica que visa, especificamente, garantir o equilíbrio 

e o funcionamento salutar do mercado.” (aqui destacado) – in “Regulação das 

comunicações eletrónicas” in “Garantia de Direitos de Regulação: Perspectivas de Direito 

Administrativo”, AAFDL, 2020, página 703.  

Nestes termos, através da ORAP, o direito de propriedade da MEO, titular desta Oferta de 

Referência, surge inevitavelmente restringido na vertente do uso, pois a MEO está obrigada 

a permitir o acesso e utilização das suas infraestruturas por outros operadores, e, bem 

assim, na vertente da fruição, pois o preço que pode auferir pela utilização dos postes por 

terceiros é regulado com base num princípio de orientação para os custos.  

Com as suas afirmações, a MEO parece querer atuar no mercado como se de um vulgar 

ou simples proprietário se tratasse, e como se não estivesse sujeita – como, bem sabe, 

que está – a regulação sectorial pela posição de PMS que detém há já largos anos. Ora, 

os postes, embora sejam bens que integram a propriedade da MEO, esta enquanto 

empresa de redes e serviços de comunicações eletrónicas declarada com PMS, está 

sujeita a regulação por parte da ANACOM, neste caso concreto, nomeadamente, à 

imposição de acesso aos postes que detém por terceiros (beneficiários da ORAP) para 

instalação dos drops de cliente.  

Com efeito, e como defende o autor acima citado, “A imposição de uma obrigação de 

acesso pode colidir com o direito de propriedade privada, sendo que a sua 

justificação reside, precisamente, na existência de PMS e na ameaça que este 
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estatuto traz para o funcionamento equilibrado no mercado” (aqui destacado) - Ibid., 

página 710. 

Também nas palavras do Professor Doutor Vieira de Andrade, “Lembre-se que, mesmo em 

mercados não subordinados a regulação económica ex ante, podem ser legitimamente 

impostas medidas de regulação que afectam as dimensões tradicionais da livre disposição 

da propriedade de um bem, quando ele se configure, no âmbito desse mercado, como uma 

infraestrutura essencial. Estamos a referir-nos à teoria das essential facilities, que foi 

acolhida pelas decisões da Comissão Sealink e FAG Flughafen Frankfurt/Main. Embora a 

teoria das essential facilities tenha, para o TJUE, um âmbito de aplicação mais restrito e 

surja intimamente associada à situação de violação do direito da concorrência por abuso 

de posição dominante, ela fornece mais um elemento que nos permite explicar a razão pela 

qual não pode concluir-se que as medidas de regulação configurem, em si, uma 

violação do direito de propriedade (…) aquilo que podemos afirmar com segurança 

é que a protecção constitucional da propriedade de um bem económico infra-

estrutural legalmente subordinado a regulação administrativa económica tem de ser 

juridicamente compreendida e avaliada no âmbito deste especial contexto 

regulatório (…) no caso da regulação económica, as normas legais que habilitam as 

autoridades reguladoras a adoptar medidas de regulação ex ante que aparentemente 

afectam a liberdade de iniciativa económica privada ou o gozo (no sentido de livre 

disposição) da propriedade de certos bens não constituem medidas restritivas 

daqueles direitos, mas sim normas reguladoras ou conformadoras do exercício da 

actividade económica em mercados especiais, com vista à realização de interesses 

públicos.” (aqui destacado) - in páginas 38 e 39 do Parecer de abril de 2021, emitido no 

âmbito de outro procedimento administrativo.  

O direito de propriedade da MEO sobre os postes é necessariamente um direito 

enfraquecido perante o poder regulatório sobre esses bens, não podendo o âmbito de 

proteção jurídico-constitucional do direito deixar de ser compreendido em conformidade 

com as limitações típicas da propriedade de bens e do exercício de atividades que são 

objeto da regulação económica a que estão sujeitos. 

E, em especial, sobre o PMS da MEO ser, segundo este operador, “mais ténue desde logo 

por um argumento de natureza temporal” (cfr. parágrafo 36. da sua pronúncia), a ANACOM 
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esclarece que baseia a sua posição, de imposição dessa obrigação, no resultado da última 

análise do Mercado grossista 3a, em que a MEO foi identificada como detentora de PMS, 

tendo sido mantidas (e até reforçadas) as obrigações de acesso a condutas e postes. 

Assim, pese embora terem, neste momento, decorrido cinco anos em relação à referida 

análise de mercado, discorda-se do entendimento da MEO, pois a empresa não justificou 

com elementos concretos que o seu poder de mercado seja, entretanto, mais ténue. 

Indubitavelmente, das decisões preconizadas pela ANACOM no SPD, resultará que os 

beneficiários da ORAP não vão ter de notificar a instalação de drops de cliente, nem enviar 

a informação do cadastro dos drops, e também não terão de pagar pela respetiva 

instalação e ocupação (dos cabos de drop de cliente) – situação que já se verifica na 

prática, há anos, conforme mencionado –, mas daí não resulta necessariamente que, com 

tais determinações, se retirem as condutas e, em particular, os postes, da esfera jurídica 

da MEO “como se de uma apropriação pública se tratasse” – cfr. parágrafo 21 da sua 

pronúncia.  

Efetivamente, a MEO continua a ser a legítima detentora e/ou proprietária das suas 

infraestruturas, e continuará a disponibilizar o acesso às mesmas ao abrigo da regulação 

decorrente do facto de possuir PMS, e por tal continuará a ser paga pelos beneficiários das 

ofertas, de acordo com o princípio da orientação dos preços para os custos – e, mais 

concretamente, pela utilização dos seus postes, tendo em vista a fixação dos cabos dos 

beneficiários (sejam eles cabos de rede ou cabos de drop de cliente).  

São, por isso, destituídas de qualquer fundamento as afirmações da MEO de que daqui 

resultaria pura e simplesmente um esvaziamento da sua propriedade ou de que a proposta 

de atuação da ANACOM constitua até uma afronta à propriedade privada e à liberdade de 

iniciativa privada da MEO. Não se trata, pois, nem está de forma alguma em causa qualquer 

requisição, expropriação ou nacionalização, como pretende a MEO fazer crer na sua 

pronúncia, porque o uso da propriedade dos postes pela própria empresa não é posto em 

causa. Não há aqui qualquer exclusão desse direito de propriedade à MEO. 

Assim, reitera-se que a MEO não perde o controlo da sua propriedade, conforme já 

explanado acima.  
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E, quanto à compensação, não é demais relembrar – conforme informação carreada para 

o processo e de que dele faz parte integrante – que foi a própria MEO que forneceu os 

dados no âmbito das diligências complementares desenvolvidas pela ANACOM (na 

sequência dos pedidos de informação que lhe foram remetidos em 20.09.2018, em 

17.10.2018, em 14.11.2018 e em 14.12.2018), que permitiram a esta Autoridade apurar 

que a remuneração que a empresa recebe (e tem recebido desde a entrada em vigor da 

primeira versão da ORAP) pela fixação dos cabos de rede dos beneficiários nos seus 

postes já compensa a MEO pelos custos de ocupação (fixação de cabos dos beneficiários) 

dos seus postes.  

Também por isso, e sem conceder, uma eventual aplicação retroativa do preço de fixação 

de cabos de rede em postes da MEO à fixação de cabos de drop de cliente dos 

beneficiários à data de entrada em vigor da ORAP só poderia resultar num acréscimo do 

lucro excessivo para a MEO, o qual é totalmente incompatível com o princípio da orientação 

dos preços para os custos – à qual esta empresa está adstrita. Esta é a razão pela qual o 

preço de instalação (one-off) e o preço mensal de ocupação dos postes (fixação) com 

cabos de drop de cliente dos beneficiários não podem ser aplicados desde a data de 

entrada em vigor da ORAP (i.e., 22.12.2010). 

Adicionalmente, esclarece-se que – ao contrário do referido pela MEO – não existe 

qualquer tipo de subsidiação cruzada da instalação de cabos de drop de cliente dos 

beneficiários pela instalação de cabos de rede dos beneficiários. De facto, não existem 

beneficiários com um perfil de recurso à ORAP suficientemente distinto (instalação de 

cabos de rede vs. instalação de cabos de drop de cliente) que leve a concluir que uns 

estejam a subsidiar outros, i.e., não existem beneficiários da ORAP que apenas recorram 

à instalação (e ocupação) de cabos de rede em postes da MEO e que, dessa forma, 

subsidiem os beneficiários da ORAP que apenas beneficiam da instalação (e ocupação) 

de cabos de drop de cliente, também em postes da MEO. Com efeito, e tal como a MEO 

bem sabe, só existem cabos de drop de cliente dos beneficiários se existirem os 

correspondentes cabos de rede dos mesmos beneficiários, terminados em PDO/TAP 

(considerando todos estes cabos fixados em postes da MEO, excetuando-se, por 

conseguinte, as situações de transição de cabos – e.g., de cabo de drop de cliente de 

postes de outras entidades para postes da MEO).  
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Tema distinto é o preço associado a um determinado serviço (instalação de cabos de rede) 

poder incluir, adicionalmente, os custos que resultam de outro serviço (instalação de cabos 

de drop). A este respeito, e uma vez mais sem conceder, refira-se também que, ainda que 

existisse a dita subsidiação cruzada, que a MEO refere, de forma a que a mesma fosse 

eliminada, seria necessário que o driver de alocação de custos, que teria correspondência 

com o preço de ocupação de cabos, incluísse informação sobre os cabos de drop 

existentes. Porém, tal não acontece no presente caso, não só por os beneficiários não 

terem toda a informação de cadastro dos seus cabos de drop em postes da MEO, como 

também porque a própria MEO não tem essa informação, já que, por exemplo, conforme 

referido no SPD, não detém a informação sobre os cabos que já não são utilizados. Assim, 

a não aplicação de um preço por fixação de cabo de drop de cliente, sendo os custos 

recuperados totalmente através da aplicação de um preço por fixação de cabo de rede, é 

também compatível com o Sistema de Contabilidade Analítica (SCA) da MEO, sendo que 

qualquer tentativa de alteração do mesmo no sentido da inclusão de informação sobre 

fixações de cabos de drop de cliente teria limitações significativas quanto à informação que 

a suportasse. Ou seja, a definição do driver mais correto depende também da existência 

da informação necessária para a sua utilização.  

Portanto, no que toca à compensação, matéria em relação à qual – segundo a MEO – “a 

ANACOM terá ultrapassado limites evidentes de intervenção regulatória, uma vez que nem 

as expropriações e nacionalizações podem ter lugar sem o pagamento de uma justa ou 

correspondente indemnização” (cfr. parágrafo 38. da sua pronúncia), e em que “o modelo 

compensatório [de alegada subsidiação cruzada é] inadequado e desajustado que não 

assegura, ao contrário do que é exigido pela Constituição, a existência de uma justa e 

adequada indemnização” (cfr. parágrafo 40. da sua pronúncia) –, só pode concluir-se que 

a MEO labora em equívoco, pois confunde o que consiste no pagamento do preço pela 

utilização dos seus ativos/infraestruturas (postes e condutas) – que, reitera-se, se mantêm 

na sua propriedade/detenção – por parte dos beneficiários das ofertas, com a natureza e 

o fim de uma justa indemnização, no âmbito de uma expropriação por utilidade pública – 

que, conforme o próprio nome indica, visa compensar o sacrificado do ato ablativo da 

expropriação. No caso em apreço, não estão em causa atos administrativos da ANACOM 

ablativos ou extrativos do direito de propriedade da MEO, sendo que a empresa continua 

a ser remunerada pela utilização dos seus postes, sujeita a uma obrigação de orientação 
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dos preços para os custos, decorrente da regulação ex ante a que está sujeita em virtude 

do poder de mercado que detém. 

Assim, a ANACOM entendeu e continua a entender, pelas razões já constantes do SPD e 

que serão detalhadamente explanadas mais adiante, neste relatório – na análise na 

especialidade –, que, para efeitos de instalação de cabos de drop de cliente pelos 

beneficiários da ORAP (ou por empresas subcontratadas ao seu serviço), não se justifica 

que o beneficiário: (i) efetue qualquer notificação à MEO (prévia ou a posteriori) dessa 

instalação; (ii) envie à MEO um cadastro dos cabos de drop de cliente; e (iii) efetue um 

pagamento à MEO quer pela instalação do cabo de drop de cliente, quer pela ocupação 

dos postes com os cabos de drop de cliente (pois – insista-se – a remuneração que a 

empresa recebe pela fixação dos cabos de rede dos beneficiários nos seus postes já 

compensa a MEO pelos custos de ocupação dos seus postes). 

A respeito da imposição de alterações com efeitos retroativos nas ofertas, como se referiu 

anteriormente, foi a MEO que procurou aplicar na ORAP disposições com efeitos 

retroativos. Desta forma, não poderá uma decisão da ANACOM sobre esta matéria deixar 

também de produzir efeitos desde a data em que a MEO pretendeu pôr em prática tais 

disposições. Em todo o caso, esclarece-se que, estando a possibilidade de aplicação 

retroativa, neste caso, condicionada a um juízo de necessidade, a determinação de efeitos 

retroativos às alterações, relativas aos cabos de drop de cliente, a introduzir na ORAP 

implica uma análise e apreciação que a ANACOM naturalmente não deixa de efetuar 

(voltar-se-á a esta matéria mais à frente neste relatório).  

A ANACOM fundamentou detalhadamente no SPD – para o qual se remete, para todos os 

legais efeitos e que se dão aqui por reproduzidos – os motivos para a imposição retroativa 

destes pontos decisionais, tendo sido demonstrado que essa determinação não só não é 

excessiva, como é justa, necessária e totalmente proporcional. 

Portanto, em jeito de conclusão quanto a esta parte, dir-se-á que não é incompatível com 

a tutela constitucional da propriedade a compressão desse direito, desde que: 

 i) seja identificável uma justificação assente na lei – que a ANACOM fundamentou, 

neste caso, na LCE (e, naturalmente, nos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 
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39/2015, de 16 de março), e que se reitera para os devidos efeitos, atuando na 

prossecução das atribuições que a própria lei lhe concedeu enquanto Regulador das 

comunicações eletrónicas e ao abrigo das competências que lhe são conferidas por lei; 

 ii) tais limitações ou restrições se afigurem necessárias à prossecução dos valores 

juridicamente que está vinculada a prosseguir, existindo, pois, um fundamento técnico para 

tal – o que a ANACOM demonstrou, neste caso, tendo em vista a salvaguarda da 

concorrência, que cabe à ANACOM proteger e promover – vide a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 8.º dos Estatutos da ANACOM e a alínea a) do n.º 1, do n.º 2 e do n.º 6, todos do 

artigo 5.º da LCE; e 

 iii) na medida em que essas limitações se mostrem proporcionais em relação aos 

valores a salvaguardar – o que a ANACOM também demonstrou, nas suas diversas 

vertentes (como mais à frente se retomará).  

Por isso, com o devido respeito, não procede a tese da MEO de que a CRP apenas admite 

limitações ao direito de propriedade no caso de expropriação (por utilidade pública), e que 

tal se verifica, na sua opinião, de forma ilegal, no SPD em apreço.  

Assim, nesta sequência – sem conceder, e ainda que se entenda que deste projeto de 

determinações constante do SPD resultaria uma compressão do direito de propriedade da 

MEO – as medidas ali preconizadas são legalmente admissíveis, pois revelam-se 

proporcionadas, tendo a ANACOM atuado no estrito cumprimento dos requisitos de 

imposição de obrigações regulamentares e dos princípios e objetivos regulatórios a que 

está adstrita por força do disposto no artigo 55.º e no artigo 5.º da LCE, respetivamente 

(agora no artigo 69.º e no artigo 6.º, respetivamente, da nova Lei das Comunicações 

Eletrónicas).  

Note-se, ainda, que a “Lei-Quadro das Entidades Reguladoras (aprovada pela Lei n.º 

67/2013, de 28 de Agosto) reconhece, no artigo 3.º, ao caracterizar estas entidades, que 

elas dispõem de atribuições em matéria de regulação da actividade económica, de defesa 

dos serviços de interesse geral, de protecção dos direitos e interesses dos consumidores 

e de promoção e defesa da concorrência dos sectores privado, público, cooperativo e 

social. Quer isto dizer que a missão legal que lhes foi confiada no âmbito de sector 
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económicos de prestação de serviços de interesse económico geral — sejam esses 

serviços prestados directamente pelo sector empresarial do estado (economia pública) ou 

mediante a concessão a empresas privadas — é precisamente a de intervir nessas 

actividades, por via da regulação independente, com o propósito de assegurar a 

defesa dos valores daqueles serviços, dos interesses dos consumidores e da 

concorrência.” (aqui destacado) – in página 14 do Parecer proferido pelo Professor Doutor 

Vieira de Andrade, em 15 de junho de 2021, emitido no âmbito de outro procedimento 

administrativo. 

A respeito das considerações da MEO de que a ANACOM se teria afastado da 

fundamentação apresentada em sede de análise do Mercado 3a relativa ao princípio da 

proporcionalidade, nas suas três dimensões, a saber: i. da conformidade ou adequação de 

meios, ii. da exigibilidade, necessidade ou indispensabilidade, e iii. da proporcionalidade 

em sentido estrito37, não é demais reafirmar que as medidas projetadas são, em primeiro 

lugar, idóneas e adequadas para atingir o fim de interesse público que se pretende 

salvaguardar, em concreto, a concorrência no acesso às infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas. Verifica-se, pois, a proporcionalidade 

na sua vertente da adequação: as medidas revelam-se como um meio idóneo ou 

apropriado para a prossecução dos fins visados, com salvaguarda de outros direitos ou 

bens constitucionalmente protegidos, aqui a concorrência (conforme detalhado infra na 

apreciação na especialidade no entendimento relativo aos cabos de drop de cliente). 

Não obstante até poderem ser consideradas, de algum modo, intrusivas, as medidas 

preconizadas no SPD, e que agora se reiteram, são absolutamente indispensáveis à 

prossecução do interesse público, produzindo na esfera jurídica da MEO um menor grau 

 

37 A mesma orientação tem expressão na jurisprudência do Tribunal Constitucional, a respeito de medidas 

legislativas não liminarmente interditadas pela CRP, «o princípio da proibição do excesso analisa-se em três 

subprincípios: idoneidade, exigibilidade e proporcionalidade. O subprincípio da idoneidade determina que o 

meio restritivo escolhido pelo legislador não pode ser inadequado ou inepto para atingir a finalidade a que se 

destina; caso contrário, admitir-se-ia um sacrifício frívolo de valor constitucional. O subprincípio da exigibilidade 

determina que o meio escolhido pelo legislador não pode ser mais restritivo do que o indispensável para atingir 

a finalidade a que se destina; caso contrário, admitir-se-ia um sacrifício desnecessário de valor constitucional. 

Finalmente, o subprincípio da proporcionalidade determina que os fins alcançados pela medida devem, tudo 

visto e ponderado, justificar o emprego do meio restritivo; o contrário seria admitir soluções legislativas que 

importem um sacrifício líquido de valor constitucional» (vide Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 123/2018, 

Processo n.º 136/2017, 3.ª Secção, disponível em: 

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180123.html). 

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180123.html
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de lesão, em termos de menor restrição possível dos seus direitos, sendo as vantagens 

que daí resultam para o mercado muito superiores às desvantagens da compressão do 

direito de propriedade da MEO. 

Assim, em segundo lugar, ficou demonstrado que as medidas preconizadas pela ANACOM 

são exigidas para alcançar um fim ou benefício significativo em si mesmo – a salvaguarda 

e a promoção da concorrência no sector das comunicações eletrónicas, que consiste, 

basicamente, em qualquer operador alternativo, em livre concorrência, tal como a MEO 

(que para além de ter PMS no Mercado 3a, é detentora de uma vastíssima rede de 

infraestruturas físicas de condutas e de postes de telecomunicações, com uma 

elevadíssima capilaridade a nível nacional38), poder prestar serviços ao utilizador final (i.e., 

poder instalar o cabo de drop de cliente, que permitirá ao seu cliente final ter acesso a 

serviços, nomeadamente de banda larga de alta capacidade), sem que essa instalação 

esteja dependente de qualquer agendamento ou notificação prévia, ou a posteriori à MEO, 

de envio de cadastro à MEO ou de um pagamento pela instalação ou pela ocupação do 

poste com o referido cabo de drop – neste último caso, porque, como demonstrado 

exaustivamente no SPD, a MEO já recebe dos beneficiários da ORAP, por via da ocupação 

dos cabos de rede, a remuneração suficiente para compensar os custos que tem com a 

sua rede de postes. Verifica-se, pois, a proporcionalidade na sua vertente da necessidade: 

tais medidas são exigíveis e não são excessivas, para alcançar os fins em vista. Pelo 

contrário, a MEO ao exigir o agendamento para a instalação de cabos de drop, o envio de 

cadastro e o pagamento pela instalação e pela ocupação do poste com o referido cabo de 

drop, atua de forma desproporcional, sendo estes meios sim restritivos e extremamente 

onerosos para os beneficiários.  

Em terceiro e último lugar, tal benefício – que, recorda-se, uma vez mais, se prende com a 

promoção e salvaguarda de uma livre concorrência no mercado de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas – é, sem dúvida, muito superior às alegadas (pela MEO) 

desvantagens – relacionadas essencialmente, mas não só, com o eventual impacto nos 

seus postes, resultante da instalação de drop de cliente pelos beneficiários da ORAP – 

 

38 Recorrendo às próprias palavras da MEO [IIC]……………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………… [FIC]. 
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que, conforme também já exposto no SPD, são pouco relevantes, uma vez que a tensão 

que o poste sofre com a instalação de um cabo de drop de cliente é, na prática e em 

condições normais, reduzido. Para além disso, a eventual compressão que se verificará na 

infraestrutura pertença da MEO, que continua a dispor do seu bem, é manifestamente 

inferior ou menor aos benefícios daí resultantes. Ou seja, verifica-se a proporcionalidade 

na sua terceira vertente, do princípio da justa medida ou proporcionalidade em sentido 

estrito ou razoabilidade não poderão adotar-se medidas excessivas, desproporcionadas ou 

demasiado gravosas para alcançar os fins pretendidos. Mas, mesmo que assim não fosse, 

ou seja, mesmo na hipotética situação de os benefícios para o mercado não serem 

superiores às alegadas desvantagens para a MEO – o que não se concede –, para que 

“uma determinada decisão seja compatível com o princípio da proporcionalidade estrita, 

será suficiente que a variação dos excedentes sociais que resulte da decisão não 

seja negativa, isto é que os seus benefícios não sejam inferiores aos seus custos” 

(aqui destacado) – João Confraria, in “Regulação: uma perspetiva multidisciplinar” in 

“Garantia de Direitos de Regulação: Perspectivas de Direito Administrativo”, AAFDL, 2020, 

página 437. 

O Parecer técnico independente emitido pelo ISEL refere que 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 

associado à instalação de cabos de drop nos postes da MEO 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 (página 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 (página 50 do Parecer), e justificam a necessidade 

da manutenção e conservação destes ativos39 (página x do Parecer), que pode passar, por 

exemplo, pelo espiamento dos postes (páginas xiii-x e 51-53 do Parecer, entre outras), e 

pela remoção de cabos não utilizados (páginas x e 60 do Parecer). Poderá ainda justificar-

 

39 Reitera-se o referido pelo ISEL no seu Parecer técnico: “(...) a conservação e manutenção das infraestruturas 

demonstra ser uma atividade muito relevante e com um efeito potencialmente muito positivo para permitir a 

instalação de cabos de drop, resultando na estabilidade, segurança, usabilidade, durabilidade e solidez dos 

postes.” 
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se a imposição de condições técnicas mínimas no que à flecha do cabo de drop diz respeito 

(página 60 do Parecer). Acresce que a avaliação dos riscos em causa não é passível de 

ser realizada previamente e de forma genérica (página 58 de 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 (página 58 de Parecer).  

Neste contexto, conclui-se do referido Parecer que o risco em causa está associado a 

condições excecionais e a fatores que vão muito para além da instalação de meros drops 

de cliente. O Parecer técnico do ISEL reforça, assim, a importância da qualidade do projeto, 

da manutenção da rede e da eventual necessidade de definição de condições técnicas 

mínimas (tudo isto aspectos que estão na esfera de responsabilidade da proprietária – a 

MEO –, envolvendo despesas de manutenção e de conservação que já impendem sobre 

a empresa). Acresce que o facto de a avaliação dos riscos em causa em situações 

concretas não ser passível de avaliação prévia e genérica (página 58 de Parecer), envolver 

a consideração de diversos e complexos fatores intrínsecos e extrínsecos à própria 

infraestrutura, incluindo a avaliação das já mencionadas fragilidades estruturais, e não se 

prestar a um cálculo manual expedito, exigindo uma ferramenta de cálculo disponibilizada 

ao técnico que contabilize os diversos fatores (página 58 de Parecer), corrobora a 

desnecessidade de notificação prévia (ou a posteriori) da instalação do drop de cliente, 

bem como de envio do cadastro e dos "acompanhamentos", apontando, outrossim, para a 

necessidade de manutenção e conservação das infraestruturas – estas, a cargo e da 

responsabilidade da MEO. 

Sem embargo, reitera-se que 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.  

A MEO faz também menção à necessidade de equilíbrio entre a promoção da concorrência 

e o direito de propriedade, suportando a sua posição no Considerando n.º 19 da Diretiva 

Acesso (aspecto que é agora abordado no Considerando n.º 189 do Código Europeu). Ora, 

salientando-se, desde já, que os considerandos encerram um valor jurídico mormente de 

natureza interpretativa, a MEO parece olvidar-se que a concorrência visa exatamente 
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garantir que mercados de acesso se possam desenvolver e não permitir que os operadores 

em atividade exerçam o seu controlo em matéria de acesso de tal maneira que acabem 

por comprometer a evolução de tais mercados. Adicionalmente, note-se que tais medidas 

surgem no âmbito de obrigações de acesso que “é[são], por excelência, umas das 

ilustrações mais evidentes da regulação económica, nomeadamente porque visa[m] 

garantir o funcionamento equilibrado, salutar e eficiente do mercado através do acesso 

regulado a determinados ativos” (Ibid., página 710).  

Com efeito, segundo o Professor Doutor Vital Moreira, “a regulação da economia não é 

em si mesma uma faculdade discricionária, sendo antes uma obrigação 

constitucional, sempre que dela dependa a realização de objetivos ou direitos 

constitucionais, nomeadamente as falhas de mercado, os serviços de interesse 

económico geral, o ordenamento urbanístico e territorial, o ambiente. Bem entendido, a 

Constituição deixa uma larga margem de opção legislativa quanto ao grau, intensidade e 

instrumentos da regulação. Por outro lado, porém, tal como toda a intervenção pública na 

esfera e autonomia dos particulares num Estado de direito constitucional, também a 

regulação económica tem limites constitucionais. Importa distinguir os limites materiais 

dos outros limites procedimentais, visto que os primeiros têm a ver com a defesa da esfera 

de liberdade dos particulares ou com os princípios da constituição económica, enquanto 

há outros que têm a ver com regras constitucionais sobre a ação administrativa. Entre os 

primeiros avultam os direitos fundamentais de natureza económica, nomeadamente 

o direito de propriedade (incluindo os direitos de propriedade intelectual), a liberdade 

de empresa, a liberdade de profissão. É evidente que nenhum deles tem caráter 

absoluto, mas a sua restrição carece de justificação em termos de proteção de 

valores constitucionalmente protegidos, que só podem ser restringidos até onde for 

necessário e proporcionado para assegurar esses outros valores constitucionais 

(princípios da necessidade e da proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais) e 

garantindo sempre o seu “núcleo essencial” (CRP, art. 18.º)”. (aqui destacado) – in 

“Programa da disciplina de “Direito público da regulação”, Provas de agregação do 

Professor Vital Moreira, Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito, Coimbra 2012, 

página 170.  
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É com base nesta ponderação entre interesses – públicos e privados – insuscetíveis de 

satisfação integral, que a ANACOM alcançou uma solução harmonizada ou em 

concordância prática em cenários de igual valia dos interesses em conflito. Para além 

disso, a ANACOM neste, como em qualquer outro procedimento, pauta sempre a sua 

atuação com base no princípio da ponderação, o qual se alicerça nos princípios da 

juridicidade e da confiança ao nível das legítimas expetativas – consubstanciando a sua 

posição in casu devidamente ponderada, num balanceamento feito à luz da 

proporcionalidade de todos os interesses em presença.  

Sobrepesando, pois, os diversos valores jurídicos em presença, em concreto, por um lado, 

o acesso ao mercado das comunicações eletrónicas, assim como a livre concorrência do 

sector, que compete à ANACOM salvaguardar, e, por outro lado, os direitos da MEO, 

enquanto proprietária, e inclusive a segurança das populações, feita a devida ponderação, 

a ANACOM entende que é proporcional determinar que a instalação de drops pelos 

beneficiários não esteja dependente de qualquer agendamento ou notificação prévia, ou à 

posteriori à MEO, de envio de cadastro à MEO ou de um pagamento pela instalação ou 

pela ocupação do poste com o referido cabo de drop. 

De resto, reforça-se que a ANACOM cumpre e cumpriu sempre o seu dever legal de 

“fundamentação clara, congruente e suficiente” 40, nas palavras do Professor Doutor Vieira 

de Andrade, em especial no que respeita à compatibilidade das medidas preconizadas com 

o objetivo regulatório que visa alcançar, remetendo-se, pois nesta parte, e para os devidos 

efeitos, para o constante do SPD e relatório da consulta do SPD de 2018 aprovado pela 

ANACOM em 25.07.2019, e reforçado nesta sede. Sem dúvida, que todo o projeto de 

decisão contém os elementos suficientes para que uma pessoa dita normal, perante a 

situação concreta, esteja em condições de perceber, quais as razões de facto e de direito 

que determinaram aquele sentido decisório, ou para recorrer à linguagem do Supremo 

Tribunal Administrativo, de “conhecer o itinerário cognoscitivo e valorativo do Autor”41 – e 

 

40 Vieira de Andrade, O dever da fundamentação expressa de actos administrativos, Coleção Teses, Almedina, 

Coimbra, 1992, página 232. 

41 Tal como consta sumariado no acórdão do STA, de 10 de fevereiro de 2010, processo n.º 01122/09, “(…) a 

fundamentação do acto administrativo é um conceito relativo que varia conforme o tipo de acto e as 

circunstâncias do caso concreto, mas só é suficiente quando permite a um destinatário normal aperceber-se 

do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor do acto para proferir a decisão, isto é, quando aquele 
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tanto assim é que a MEO percebeu perfeitamente o iter cogniscitivo conforme resulta da 

sua pronúncia. 

A “lesão” que a MEO alega estar-lhe a ser imposta – ao não ser obrigatório efetuar uma 

notificação prévia ou posterior à instalação de cabos de drops de cliente, de não ser 

obrigatório o envio do cadastro dos mesmos, e de não ser obrigatório o pagamento42 pela 

instalação de cabo de drop de cliente e pela ocupação dos postes com os cabos de drop 

– é proporcional, em todas as suas três dimensões, e justa em relação ao benefício 

alcançado para o interesse público.  

Para além disso, também na doutrina do Professor Doutor Vieira de Andrade, «[o] poder 

regulador regulamentar (rulemaking) que está na génese da actuação das entidades 

administrativas independentes é diferente do poder regulamentar das entidades 

administrativas em geral. Como tem sido dito a propósito da criação de agências 

reguladoras no plano europeu – no âmbito das quais se incluiu o Organismo dos 

Reguladores Europeus das Comunicações Electrónicas (ORECE), – a regulação é uma 

actividade especializada, diferente da actividade legislativa, que requer 

conhecimento detalhado e um envolvimento íntimo com a actividade regulada. Por 

outras palavras, o legislador faz regras a partir de fora do mercado, com uma visão global 

e de enquadramento do interesse público, ao passo que o regulador disciplina o 

mercado a partir de dentro (em matérias técnico-económicas, como o acesso às 

redes e às interconexões), colocando-o, a partir dessa disciplina, ao serviço das 

finalidades de interesse público definidas no plano político-legislativo. (…) Vale a 

pena recordar que as autoridades de regulação económica surgem como resposta a uma 

nova forma de intervenção do Estado na economia, no quadro da transição de um modelo 

de Estado prestador directo de serviços (Estado de serviço público) para um Estado 

perspectivado sobretudo como garantidor deles (Estado de garantia), após a privatização 

e liberalização de serviços e actividades em sectores económicos essenciais, que 

 

possa conhecer as razões por que o autor do acto decidiu como decidiu e não de forma diferente, de forma a 

poder desencadear dos mecanismos administrativos ou contenciosos de impugnação”. 

42 Assinalando-se uma vez mais quanto a este último aspecto que a ANACOM apurou que a MEO já recebe (e 

tem recebido desde a entrada em vigor da ORAP, em 22.12.2010) dos beneficiários dessa oferta, por via da 

ocupação dos cabos de rede, o pagamento suficiente para compensar os custos que tem com a sua rede de 

postes – indo ao encontro do princípio de orientação dos preços para os custos. 
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passaram de um modelo de titularidade e monopólio públicos para um regime de mercado 

regulamentado.” (aqui destacado) – in páginas 8 e 11 do Parecer de abril de 2021, emitido 

no âmbito de outro procedimento administrativo.  

Quanto às considerações da MEO de que o SPD ignoraria os efeitos da regulação 

transversal imposta pelo Decreto-Lei n.º 123/2009, recorda-se o entendimento da 

ANACOM expresso no contexto da análise dos Mercados 3a e 3b, e que se mantém atual. 

Nessa ocasião, a ANACOM admitiu que o disposto no referido Decreto-Lei sobre o acesso 

à infraestrutura de construção civil é um complemento positivo à regulação do acesso à 

infraestrutura de construção civil da MEO, mas não é suficiente, uma vez que a regulação 

que incide sobre a MEO vai além do disposto naquele diploma, sendo muito importante a 

capacidade de intervenção da ANACOM a nível dos procedimentos, como acontece no 

SPD em análise.Em qualquer caso, vale a pena relembrar, nesta sede, o entendimento do 

Professor Doutor Vieira de Andrade, segundo o qual “As empresas de comunicações que 

dispõem de infra-estruturas próprias aptas ao alojamento de redes de comunicações 

podem exercer sobre estes recursos os direitos que um proprietário pode exercer sobre os 

seus bens, embora com limitações específicas. Assim, os direitos das empresas 

relativamente a essas infra-estruturas são naturalmente restringidos e 

condicionados, não só pelas obrigações que derivam da regulação do sector, como 

das que decorrem da sua instalação no domínio público. A liberdade de exploração 

económica destas infra-estruturas justifica-se pelo facto de o respectivo financiamento ser 

inteiramente privado (risco privado), mas, constituindo bens instrumentais fundamentais 

para a dinamização do mercado, estão sujeitos, como vimos, a um regime muito 

apertado, principalmente pelas obrigações em matéria de acesso e de partilha obrigatória 

entre operadores, bem como pelo condicionamento da respectiva rentabilização 

económica, obrigatoriamente orientada para os custos.” (aqui destacado) – in página 47 do 

Parecer de 11 de julho de 2013, emitido no âmbito de outro procedimento administrativo.  

Sobre o que a MEO refere relativamente ao artigo 72.º da LCE, recorda-se que na análise 

dos Mercados 3a e 3b – da qual resultou a manutenção da regulação do acesso às 

infraestruturas da MEO – a ANACOM reconheceu o papel fundamental da ORAC e da 

ORAP para a promoção do investimento e da concorrência, e o seu adequado 

funcionamento, com melhorias a ser introduzidas, sendo a manutenção da obrigação de 
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disponibilização de acesso às condutas e postes da MEO, através das ofertas reguladas, 

um dos principais motivos que estiveram na base da sua decisão de não impor a obrigação 

do acesso à rede de fibra ótica da MEO. 

Salienta-se que as referências ao Código Europeu das Comunicações Eletrónicas feitas 

nesse âmbito, em concreto, ao Considerando n.º 172, não revestem utilidade relevante 

para o caso em apreço. Em todo o caso, face ao previsto no Código Europeu43, sempre se 

poderá referir que a ANACOM, ao contrário do referido pela MEO, não ignorou os efeitos 

da regulação transversal prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009 (que transpôs a Diretiva 

Redução de Custos).  

Refira-se ainda que a ANACOM, no âmbito das suas atribuições de coadjuvação ao 

Governo, contribuiu indubitavelmente para a criação do regime de regulação simétrica 

promovido por aquele diploma em 2009, portanto cinco anos antes da publicação da 

Diretiva Redução de Custos, tendo também contribuído para as alterações subsequentes 

daquele regime, através do Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, no sentido da 

transposição daquela Diretiva Europeia para o quadro jurídico nacional, pelo que a 

ANACOM não pode obviamente deixar de conhecer os efeitos deste regime simétrico de 

acesso às infraestruturas. 

Do resultado do levantamento efetuado por esta Autoridade em 2017, junto dos operadores 

de redes de comunicações eletrónicas, sobre as infraestruturas aptas que utilizam para 

alojar as suas redes, concluiu-se, especificamente em relação às infraestruturas aéreas, 

que as escolhas dos diversos operadores (que não a MEO, que naturalmente recorre, 

praticamente de forma exclusiva, a infraestruturas próprias), dividem-se, de uma forma 

geral, entre as infraestruturas da MEO e as infraestruturas de outras entidades.  

 

43 Segundo o qual, grosso modo, antes de determinar se existem medidas corretivas suplementares mais 

onerosas a ser impostas à empresa com PMS, a autoridade reguladora nacional deverá determinar se o 

mercado retalhista em causa é efetivamente concorrencial, tendo em conta outros tipos de regulação já em 

vigor, como por exemplo, obrigações de acesso geral a ativos não duplicáveis ou obrigações impostas nos 

termos da Diretiva 2014/61/UE (Diretiva Redução de Custos). 
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Tal facto não deixa de ser relevante, existindo diversos operadores de redes que referiram 

recorrer à oferta de postes da E-REDES – oferta decorrente do Decreto-Lei n.º 123/200944 

–, porque os procedimentos associados àquela oferta suportada nos postes de baixa 

tensão eram mais expeditos do que os procedimentos previstos na ORAP. Ou seja, os 

procedimentos definidos numa oferta resultante de um regime menos exigente (o regime 

de regulação simétrica imposto pelo Decreto-Lei n.º 123/2009) seriam, segundo alguns 

operadores, mais expeditos do que os definidos na ORAP, o que não seria compreensível, 

quando eventuais impactos na infraestrutura da E-REDES podem ter efeitos tão, ou mais, 

gravosos que os eventuais impactos causados pela instalação de cabos de drop de cliente 

nos postes da MEO (nomeadamente, porque são infraestruturas aptas utilizadas para 

outros fins).  

Quanto à possibilidade, invocada pela MEO, de se vir a assistir a uma migração (em 

massa) de cabos de drop de postes da E-REDES para os seus postes, importa relevar que 

tal migração, a existir, tem custos associados, principalmente com as entidades 

subcontratadas para a realizar. Acresce que para essa migração poder acontecer teriam 

de existir postes da MEO na proximidade dos postes da E-REDES onde os cabos de drop 

em causa estão instalados. E se se tiver em conta que, nas atuais condições da oferta da 

E-REDES, quando um operador tem autorização para instalar um cabo de fibra ótica na 

rede de postes de baixa tensão da E-REDES tem a possibilidade de, sem custos adicionais, 

instalar cinco cabos de drop de cliente (em cinco vãos, desde que garantido um conjunto 

de requisitos dimensionais e de metodologia de fixação), não se identifica especial 

vantagem de um operador em migrar os cabos de drop instalados em postes da E-REDES 

para postes da MEO. 

Não colhe, portanto, nem está fundamentado (e, muito menos, demonstrado), o argumento 

da MEO segundo o qual, após as alterações preconizadas no SPD, os operadores irão 

passar a migrar os cabos de drop de cliente que já estejam fixados em postes da E-REDES 

para postes da MEO (ao abrigo da ORAP), pelo menos justificado nas alterações que se 

 

44 Contrariamente ao referido pela MEO, a E-REDES não é um operador com PMS num mercado de 

comunicações eletrónicas. 
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estão a propor e que, em certa medida, pretendem aproximar as condições da ORAP às 

condições previstas na oferta da E-REDES. 

Quanto às alegações da MEO a propósito dos pressupostos de facto e de direito, que estão 

na base do SPD, e, em concreto, quanto às diligências complementares desenvolvidas 

pela ANACOM (prévias à adoção do projeto de decisão), que alegadamente não 

suportariam a intervenção projetada no SPD, ou seja, as reuniões realizadas com 

empresas subcontratadas para a instalação de cabos de drop de cliente, identificadas pelos 

operadores beneficiários da ORAP como os seus principais instaladores, confirma-se que 

a ANACOM desenvolveu oficiosamente diligências complementares no âmbito do 

procedimento administrativo em curso, sobre alterações à ORAC e à ORAP, no sentido de 

conhecer mais aprofundadamente os procedimentos seguidos neste tipo de instalação.  

Essas diligências incluíram, entre outras, a realização de reuniões, entre 30.10.2018 e 

09.11.2018, a pedido da ANACOM, com os representantes das empresas subcontratadas 

para instalação de drops de cliente, identificadas pelos beneficiários da ORAP como sendo 

os seus principais instaladores.  

Foram realizadas, na sede da ANACOM, reuniões individuais com as seguintes cinco 

empresas subcontratadas, nas datas a seguir indicadas, e nas quais estiveram presentes, 

em sua representação, os participantes que também se identificam de seguida: 

• VIATEL – Tecnologias de Comunicação, S.A. / PDT – Projetos de Telecomunicações, 

em 30.10.2018: [IIC]                                                                                                                          [FIC]; 

• CME – Construção e Manutenção Eletromecânica, S.A., em 02.11.2018: [IIC]                                          

[FIC]; 

• Telcabo – Telecomunicações e Electricidade, Lda., em 02.11.2018: [IIC]                                    

[FIC];  

• Wondercom – Gestão de Projetos e Equipamentos de Informação e Telecomunicações, 

Lda., em 06.11.2018: [IIC]                                                                                                          [FIC]; 

e 
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• Futurcabo – Telecomunicações, S.A., em 09.11.2018: [IIC]                                                    

[FIC].  

Pese embora esta matéria tenha sido objeto de análise no âmbito da decisão da ANACOM 

sobre “o pedido da MEO de acesso a cópia de elementos adicionais e de que o prazo de 

audiência prévia sobre o SPD apenas comece a contar após a disponibilização integral dos 

referidos elementos da ANACOM”, de 03.09.2019, para a qual se remete, esclarece-se, 

uma vez mais, que cada uma destas empresas45 foi convidada pela ANACOM a participar 

numa reunião sobre a “instalação de drops de cliente”46, tendo as empresas acima 

mencionadas confirmado o referido convite.  

Na sequência das reuniões em causa, a ANACOM elaborou as notas síntese das 

discussões havidas nas mesmas, que foram remetidas às empresas instaladoras, por email 

de 12.11.2018, para sua apreciação e indicação de eventuais correções que entendessem 

dever ser feitas. E, nessa sequência, por emails de 12, 14 e 15 de novembro de 2018, 

foram recebidas respostas com propostas de correções, aditamentos ou confirmações, de 

três empresas subcontratadas.  

Desta documentação constam os elementos essenciais das reuniões respeitantes às 

diligências complementares realizadas, pelo que não é verdade que possa estar em causa 

falta de credibilidade nas diligências complementares ou que tais documentos tenham 

impossibilitado o conhecimento integral, pela MEO, do que se passou nas ditas reuniões. 

Conforme a MEO bem sabe, os documentos a que faz alusão consistem: (i) no email 

convite da ANACOM, de 26.10.2018, dirigido às empresas subcontratadas para 

participação numa reunião com o objeto “instalação de drops de cliente”, (ii) nos emails da 

ANACOM, de 12.11.2018, com as notas síntese das discussões havidas nas reuniões 

realizadas, e (iii) nos emails de 12, 14 e 15 de novembro de 2018, com as correções 

(pontuais), aditamentos ou confirmações de texto propostas por três empresas 

subcontratadas. 

 

45 Bem como as demais empresas instaladoras identificadas pelos operadores. 

46 Importa referir que a pedido da Wondercom – Gestão de Projetos e Equipamentos de Informação e 

Telecomunicações, Lda. e da Futurcabo – Telecomunicações, S.A., o convite também foi endereçado por email 

de 26.10.2018. 
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Não é verdade – como a MEO insiste na pronúncia – que tenha sido prejudicada no 

exercício do seu direito de audiência prévia, e não é verdade que, não conhecendo todo o 

circunstancialismo que rodeou uma determinada tomada de posição por parte de um 

instalador subcontratado quanto à instalação de cabos de drop de cliente, não possa 

comentar criticamente a posição assumida.  

Tanto conseguiu conhecer o teor dessas reuniões, como consegue comentar outra vez 

criticamente a posição da ANACOM, na medida em que identifica na pronúncia várias 

passagens pertinentes do SPD de 25.07.2019 que revelam a sua total perceção do iter 

substancial (cognoscitivo e valorativo) que conduziu à decisão projetada, em particular, que 

do testemunho do instalador comum se identificou “a existência de diferenças entre os 

procedimentos seguidos na instalação de cabos de drop de cliente nos trabalhos efetuados 

para a própria MEO face aos procedimentos que a MEO pretende que os beneficiários 

adotem”.  

Referiu ainda a MEO, que, dessas diligências complementares, a ANACOM concluiu, em 

virtude do testemunho do instalador comum, que “os cabos de drops de cliente não têm 

impacto na estabilidade dos postes” e, quanto à instalação de drop de cliente envolvendo 

um ou mais postes da MEO, que “não existe fundamento técnico que justifique a definição 

de condições e procedimentos específicos para a instalação de drop de cliente envolvendo 

apenas um poste da MEO, distintos dos aplicáveis à instalação de um drop de cliente 

envolvendo mais do que um poste” (cfr. parágrafo 78. da sua pronúncia).  

A ANACOM releva, a este propósito, que tais passagens mais não são do que (grande) 

parte das notas síntese dos emails que a MEO tanto critica e afirma que lhe suscitaram 

dúvidas sobre o conteúdo de cada uma das reuniões realizadas. 

É certo que os documentos em causa não entram, obviamente, no nível de detalhe a que 

a MEO pretenderia e a que se refere na pronúncia, quando menciona: “permitindo um 

conhecimento exato e completo do conteúdo dessas reuniões, das discussões havidas, 

das questões colocadas e das respostas dadas e do respetivo contexto” (cfr. parágrafo 82. 

da sua pronúncia) – mas nem tinham de entrar, face ao preceituado no artigo 64.º do CPA. 
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Portanto, no que respeita à matéria abrangida pelas diligências complementares em 

apreço, do SPD constam todos os elementos para que os interessados pudessem 

apresentar as suas pronúncias, tendo a MEO ficado na posse de todos os “elementos 

necessários para que ficasse a conhecer todos os aspectos relevantes para a decisão, em 

matéria de facto e de direito”, dando-se, assim, estrito cumprimento ao disposto no n.º 2 

do artigo 122.º do CPA – o que é demonstrado pelo simples facto de a MEO o ter feito, de 

forma exaustiva. 

Em relação aos factos mencionados pela MEO, de que “apenas foram disponibilizados 

documentos relativos às reuniões com três instaladores subcontratados, quando na 

verdade ocorreram reuniões com cinco”, pressupondo-se que “dois dos instaladores 

subcontratados que reuniram com a ANACOM (Telcabo e Wondercabo) não responderam 

ao e-mail da ANACOM relativamente às conclusões da reunião”, esclarece-se que, de 

facto, em resposta aos emails da ANACOM de 12.11.2018, com as notas síntese das 

discussões havidas nas reuniões realizadas, foram recebidas comunicações da Visabeira 

(em 12.11.2018), da Futurcabo (em 14.11.2018), e da CME (em 15.11.2018), com 

correções (pontuais), aditamentos ou confirmações de texto – emails que vinculam quem 

os remeteu, pois foram enviados pelos próprios participantes dessas reuniões ([IIC] 

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

[FIC]. 

Todavia, tal situação não significa – ao contrário do mencionado pela MEO – que as duas 

empresas que não responderam (i.e., a Telcabo e a Wondercom) não se reviram nas notas 

que lhes foram remetidas pela ANACOM ou que não tenham concordado com o teor das 

notas síntese, podendo, pelo contrário, significar que não terão tido qualquer sugestão de 

alteração, considerando, por isso, desnecessário, o envio de resposta (nesse sentido) à 

ANACOM.  

Ou seja, não colhe o argumento da MEO de que a ausência de resposta corresponda 

necessariamente a uma desconcordância por parte dos instaladores sobre o teor das notas 

síntese remetidas pela ANACOM sobre as discussões havidas nas reuniões efetuadas com 

cada uma daquelas empresas. Quanto aos comentários da MEO de que a empresa 

Visabeira Global, que detém um instalador comum à MEO e aos beneficiários das ofertas, 

ao responder ao suprarreferido email da ANACOM (de 12.11.2018, e que contém as notas 
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de síntese da reunião efetuada), informando não se recordar de casos em que os cabos 

de drop de cliente colocassem em risco a estabilidade do poste da MEO, “expressamente 

se afastou do entendimento manifestado no SPD” (cfr. parágrafo 96. da sua pronúncia), 

considera-se que, uma vez mais, a MEO labora em equívoco quanto aos factos apurados. 

A empresa em questão informou, com base na sua experiência, “que não nos[se] 

recordamos[ava] de casos em que os cabos de drop de cliente colocassem em risco a 

estabilidade dos postes” da MEO, e aditou que “este cenário é fácil de testar e aferir em 

laboratório”, o que permite reforçar a correspondente conclusão, constante da alínea a) 

das notas síntese (a qual, relembra-se, consiste no seguinte: “Os cabos de drop de cliente, 

pelas suas características específicas, resultam em tensões menosprezáveis nos postes, 

não constituindo risco significativo na estabilidade física dos mesmo”). 

Quanto à alusão pela MEO de que os instaladores são uma parte interessada em todo este 

processo, na verdade os instaladores até poderiam ter interesse em defender os 

procedimentos que a MEO pretende implementar, como a necessidade de cadastrar os 

cabos de drop, uma vez que tal procedimento poderia resultar num aumento da sua 

faturação pelos serviços prestados aos vários operadores. Não obstante, não pode afirmar-

se que os instaladores sejam uma parte interessada porque, na realidade, são empresas 

subcontratadas que atuam ao serviço de operadores de redes de comunicações 

eletrónicas (incluindo a própria MEO), e apenas estes últimos são as partes efetivamente 

interessadas no acesso à infraestrutura de postes da MEO para instalação das suas redes 

(e, naturalmente, também para realização da ligação aos seus clientes finais (retalhistas)) 

– precisamente através da instalação do cabo de drop de cliente. 

Por tudo o acima referido, a ANACOM entende que constam do processo administrativo os 

elementos de prova bastantes para se poder concluir que, nas condições habituais e na 

esmagadora maioria das situações, os cabos de drop de cliente efetivamente não 

constituem um risco significativo na estabilidade física dos postes – e adotar a decisão final 

nos termos preconizados no SPD. 

Acrescenta-se, neste contexto, e como referido anteriormente, que segundo o Parecer 

técnico independente emitido pelo ISEL, apenas em situações muito extremas (e.g., tais 

como a existência de ventos na ordem dos 125 Km/h), o risco suprarreferido não seria 

desprezável, existindo ainda uma série de outros fatores que podem contribuir para a 
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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, justificam a necessidade da manutenção e conservação destes 

ativos47 e a eventual imposição de condições técnicas mínimas (tudo isto aspectos que 

estão na esfera de responsabilidade da proprietária – a MEO –, envolvendo despesas de 

manutenção e conservação que já impendem sobre a empresa). Acresce que, o facto da 

avaliação dos riscos em causa em situações concretas não ser passível de avaliação 

prévia e de forma genérica (página 58 de Parecer), envolver a consideração de diversos e 

complexos fatores intrínsecos e extrínsecos à própria infraestrutura, incluindo a avaliação 

das já mencionadas fragilidades estruturais, e não se prestar a um cálculo manual expedito, 

exigindo uma ferramenta de cálculo disponibilizada ao técnico que contabilize os diversos 

fatores (página 58 do Parecer), corrobora a desnecessidade de notificação prévia (ou a 

posteriori) da instalação do drop de cliente, bem como de envio do cadastro e dos 

“acompanhamentos”, apontando, outrossim, para a necessidade de manutenção e 

conservação.  

Sem prejuízo, reitera-se que 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. 

Adicionalmente a MEO refere que a ANACOM, na imposição das obrigações relativas ao 

acesso aos seus postes para efeitos de instalação de cabos de drop de cliente, baseou-se 

“numa leitura excessivamente abrangente e equivocada do princípio de EdI” (cfr. parágrafo 

104.). Sobre este aspecto, existindo instaladores (pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial, i.e., à mesma empresa) que efetuam trabalhos quer para a MEO, quer para 

os beneficiários da ORAP (e.g., “instalador comum”), a ANACOM reafirma que, tendo por 

base o princípio da EdI, não identificou qualquer motivo para a MEO não acompanhar os 

trabalhos de instalação dos seus próprios cabos de drop de cliente (conforme informação 

 

47 Reitera-se o referido pelo ISEL no seu Parecer técnico: “(...) a conservação e manutenção das infraestruturas 

demonstra ser uma atividade muito relevante e com um efeito potencialmente muito positivo para permitir a 

instalação de cabos de drop, resultando na estabilidade, segurança, usabilidade, durabilidade e solidez dos 

postes.” 
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prestada por um “instalador comum”48 no âmbito das diligências complementares acima 

referenciadas), mas, pelo contrário, pretender sempre (ou quase sempre) proceder a esse 

acompanhamento na instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários (inclusive 

com agendamento prévio dessa instalação, tal como previsto na ORAP v5 suspensa).  

Apesar de o princípio da EdI ter a sua fonte jurídica (“muito ténue”, como afirma a MEO) 

numa Recomendação – a Recomendação 2013/466/EU da Comissão, de 11.09.201349 –, 

a ANACOM entende que tal Recomendação, enquanto instrumento de soft law, não deixa 

de produzir efeitos jurídicos e tem como objetivo induzir os seus destinatários a adotarem 

um comportamento conforme. Com efeito, a prática e a utilização das Recomendações 

variam, apresentando habitualmente convites à adoção de um certo comportamento, de 

uma política ou de regras consideradas adequadas pelo seu autor em face do objetivo 

prosseguido. Embora sejam descritas como instrumentos não vinculativos, a verdade é que 

as Recomendações podem produzir, e geralmente produzem, efeitos jurídicos 

consideráveis, no sentido de promoverem a adoção de um certo comportamento ou de 

modificarem a realidade normativa, sendo suscetíveis de afetar os direitos e obrigações 

dos seus destinatários e de terceiros. Tanto assim é que a Recomendação 2013/466/EU é 

integrada no conjunto de atos normativos muito importante para a implementação e 

interpretação do quadro legislativo vigente. Vide ainda o disposto no n.º 4 do artigo 6.º da 

LCE (e ainda o n.º 6 do artigo 7.º da nova Lei das Comunicações Eletrónicas – 

Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, que transpõe o Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas para a ordem jurídica portuguesa).  

De salientar que, admitindo-se que a MEO não siga o princípio da EdI, ou seja, não 

obstante não acompanhar os trabalhos de instalação dos seus próprios cabos de drop de 

cliente, na instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários pretender sempre (ou 

quase sempre) proceder a esse acompanhamento, tal aumentaria artificialmente os custos 

dos seus concorrentes face aos custos em que ela própria (a MEO) incorre em idêntico 

 

48 Sem prejuízo de referir que a MEO procede a auditorias posteriores para um conjunto muito limitado de 

instalações. 

49 Recomendação da Comissão sobre a coerência das obrigações de não discriminação e dos métodos de 

cálculo dos custos para promover a concorrência e melhorar o contexto do investimento em banda larga. 
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serviço, aumentando ainda, artificialmente, os tempos de satisfação dos pedidos dos seus 

concorrentes face aos tempos em que ela própria (a MEO) incorre em idêntico serviço.  

No entendimento da ANACOM uma atuação desta natureza é contrária aos alicerces do 

princípio da EdI, qualquer que seja a sua interpretação, e que se pretende, por isso, 

salvaguardar com o preconizado no SPD. Ademais, na sua pronúncia a MEO parece 

olvidar-se que em 2017, no contexto da análise de mercados desenvolvida pela ANACOM, 

por um lado deu-se mais liberdade aos operadores alternativos, permitindo que estes 

acedessem às ofertas de referência em igualdade de circunstâncias em que a MEO o faz. 

E, por outro, como contrapartida, admitiu-se a possibilidade de a MEO aplicar um conjunto 

de penalidades pelo incumprimento dos beneficiários das ofertas. Neste âmbito, 

aproveitando este trade-off em que foi dada mais liberdade aos operadores alternativos, 

mediante a contrapartida de a MEO poder aplicar eventuais penalidades, a MEO – tendo 

assumido que a ANACOM autorizou a aplicação de penalidades – decidiu passar de 

apenas duas penalidades para um leque mais alargado, de cerca de 17 penalidades. Não 

colhem, assim, os argumentos apresentados pela MEO de que, com a atuação da 

ANACOM, se verificaria uma falta de equilíbrio e de compatibilização com os seus direitos. 

Sem dúvida que ao aplicar o princípio da EdI haverá que atender também ao princípio da 

proporcionalidade – conforme afirma a MEO na sua pronúncia. Neste contexto, convém 

relembrar que, em sede de análise do Mercado grossista 3a, a ANACOM referiu que, por 

forma a assegurar a existência de proporcionalidade, deveria ser a MEO a escolher a forma 

mais adequada de garantir a existência de um padrão de equivalência baseado na EdI, 

tendo na altura identificado algumas opções que o permitiriam. Especificamente em relação 

à ORAP (ou seja, ao acesso aos postes da MEO), a ANACOM referiu que como ponto de 

partida da avaliação da proporcionalidade de imposição da EdI haveria que reter que os 

sistemas e procedimentos utilizados pelos operadores beneficiários da ORAP são, à 

partida, diferentes dos utilizados pelas empresas e departamentos internos da MEO. Ou 

seja, a imposição de EdI implica alterações nos sistemas e procedimentos utilizados 

atualmente pelos operadores beneficiários da ORAP e/ou pelas empresas ou 

departamentos internos da MEO.  

Neste sentido, relembra-se que havia duas opções: 1) a MEO seguia também os 

procedimentos adotados pelos beneficiários das ofertas de referência, tendo de utilizar os 
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mesmos sistemas de informação, de efetuar (a si mesma) as mesmas notificações (e com 

os mesmos prazos) que os beneficiários efetuam, fazer os mesmos levantamentos de 

cadastro e incorrer nos mesmos pagamentos (internos) em que os beneficiários incorrem; 

ou, em alternativa; 2) os beneficiários seguiam também os procedimentos utilizados pela 

MEO na prestação (a si própria) do serviço de acesso aos seus postes. 

Acresce que, na mesma ocasião, a ANACOM assumiu que existia uma diferença relevante 

entre a ORAC e a ORAP, uma vez que nesta última oferta grossista não estava prevista 

qualquer base de dados ou plataforma que disponibilizasse aos beneficiários da ORAP 

informação online sobre a localização de postes e sobre a viabilidade de colocação de 

cabos em postes, ou um sistema de informação que permitisse um tratamento automático 

dos pedidos de serviços. Concluiu-se, assim, naquela sede que, em termos prospetivos, 

seria adequado e necessário alterar (ou mesmo definir de raiz) alguns dos procedimentos 

associados ao acesso a postes, de forma a conseguir uma prestação de serviços 

grossistas mais eficiente, adequada às necessidades dos operadores alternativos e, 

consequentemente, mais favorável aos interesses dos utilizadores finais, e que fosse 

compatível com o princípio da EdI. 

Nesse sentido, entende-se que os custos adicionais necessários à obtenção de um padrão 

de EdI na ORAP não são, à partida, muito significativos face aos custos já previstos de 

implementação de sistemas e procedimentos na ORAP (i.e., automatização de pedidos e 

respostas, à semelhança do que já existe na ORAC), uma vez que, em todo o caso, seria 

sempre necessário alterar os sistemas e procedimentos que lhe estão associados. Assim, 

a ANACOM entende que as alterações a efetuar relativamente ao procedimento de 

instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários, no sentido da sua não notificação, 

não envio de cadastro e não faturação pela MEO, são proporcionais e enquadram-se 

plenamente no contexto da promoção de uma maior equivalência entre a MEO e os 

beneficiários, sendo também a opção que impõe menos custos para o mercado, incluindo 

para a MEO, para os beneficiários e, consequentemente, para os utilizadores de serviços 

de comunicações eletrónicas. 

Adicionalmente, a respeito das considerações da MEO de que “o princípio de EdI é a razão 

de ser e a finalidade específica da obrigação de separação funcional, prevista no artigo 

76.º-A da LCE” (cfr. parágrafo 105. da sua pronúncia), esclarece-se que na análise dos 
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Mercados 3a e 3b (aprovada em março de 2017) a ANACOM não impôs à MEO a obrigação 

de separação funcional, tendo imposto, no contexto que releva para a decisão do presente 

procedimento, entre outras, a obrigação de acesso aos postes da MEO e a obrigação de 

não discriminação (cumprimento do princípio da equivalência), tendo considerado que a 

implementação de um padrão de EdI seria uma aproximação à implementação da 

obrigação de não discriminação, com resultados e objetivos semelhantes aos da obrigação 

de separação funcional, embora muito distinta desta.  

Com efeito, e ao contrário do que foi argumentado pela MEO, tal como referido no relatório 

da consulta pública sobre a análise dos Mercados 3a e 3b, a EdI, sendo uma aproximação 

à implementação da obrigação de não discriminação com objetivos semelhantes aos da 

obrigação de separação funcional, é muito distinta desta última, não resultando numa 

separação de facto dos negócios grossistas e retalhistas com impacto significativo na 

estrutura do operador com PMS, não tendo a imposição da EdI de seguir o exigente e 

complexo procedimento previsto para a separação funcional. Caso assim não fosse, a sua 

imposição – sem seguir o procedimento previsto na Diretiva Acesso para a imposição da 

obrigação de separação funcional – não poderia estar incluída na Recomendação da 

Comissão Europeia sobre não discriminação. Como tal, ainda que a ANACOM não tivesse 

quantificado os custos da imposição da EdI na ORAC e na ORAP, efetuou uma avaliação 

qualitativa do impacto resultante da implementação prática desta obrigação, tendo no SPD, 

atento o princípio da proporcionalidade, dado autonomia à MEO para optar pela 

implementação menos custosa, que poderia passar essencialmente pela concessão de 

uma maior autonomia aos beneficiários da ORAC (e da ORAP) em todos os processos de 

intervenção. Aliás, não se identificam custos relevantes para a MEO em manter a prática 

que sempre foi seguida pelos beneficiários na instalação de cabos de drop de cliente. 

Qualquer outra decisão é que teria custos não despiciendos, principalmente para os 

beneficiários, com prejuízo para a concorrência e para os utilizadores finais de serviços de 

comunicações eletrónicas. 

A MEO afirma que “ao longo do SPD verifica-se que a ANACOM refere, por diversas vezes, 

que o facto de determinados procedimentos não terem sido seguidos no passado embora 

exigidos [em sua opinião], justificaria, à luz do princípio da EdI a sua abolição da ORAC e 

da ORAP” (cfr. parágrafo 115. da sua pronúncia). Assim sendo, a MEO não alcançaria que, 
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“perante um incumprimento dos procedimentos previstos nas suas ofertas de referência, a 

posição da ANACOM seja de os eliminar das ofertas de referência e não, como seria de 

esperar, o de reforçar os mecanismos indutores de cumprimento, como as penalidades 

compulsórias” (cfr. parágrafo 116. da sua pronúncia).  

Admitindo que quando a MEO se refere a “determinados procedimentos não terem sido 

seguidos no passado” está a referir-se, em concreto, aos procedimentos de instalação dos 

cabos de drop de cliente dos beneficiários, cabe relembrar que, desde a ORAPv1, tais 

procedimentos eram referidos pontualmente no âmbito de um procedimento de intervenção 

(associado à reparação de avarias em cabos). Para além disso, na resposta ao SPD sobre 

a análise dos Mercados 3a e 3b, a própria MEO já tinha 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”. Ou seja, a MEO 

assumiu que aquele procedimento estava (mal) enquadrado no serviço de intervenção.  

Note-se, ainda, que as ofertas de referência (tal como a ORAC ou a ORAP), não são mais 

do que concretizações, nomeadamente, da obrigação de transparência prevista no artigo 

67.º da LCE, que visam garantir que o acesso a determinados ativos da entidade com PMS 

no mercado se faça mediante o conhecimento antecipado e claro dos termos e condições 

em que pode contratar. Não obstante, e como foi evidenciado ao longo do processo, 

verificou-se que, na realidade, anteriormente à publicação das ofertas revistas, a prática 

era a de os operadores (tal como a MEO) instalarem os cabos de drop de cliente sem 

necessidade de qualquer notificação, envio de cadastro ou pagamento, pelo que não se 

afigura existirem situações de incumprimento, como a MEO pretende fazer perpassar na 

sua pronúncia. 

No que diz respeito às opções metodológicas adotadas pela ANACOM quando decidiu 

autonomizar a decisão sobre alterações à ORAC e à ORAP (de 12.09.2019) e o SPD (de 

25.07.2019), importa esclarecer que, ao contrário do que é referido pela MEO, a ANACOM 

não criou dois blocos de regulação distintos e autónomos (ainda que com uma incidência 

comum).  
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A ANACOM tomou a decisão de não atrasar a entrada em vigor das alterações às ofertas, 

resultantes da decisão de 12.09.2019, fazendo depender a sua entrada em vigor do SPD 

de 25.07.2019, o qual incide sobre um conjunto de aspectos circunscritos, principalmente 

ao tema da instalação dos cabos de drop de cliente – matéria complexa, que suscitou sérias 

dúvidas no Regulador, existindo posições divergentes no mercado, tendo inclusivamente 

sido objeto de um procedimento de resolução administrativa de litígios (instaurado pela 

MEO contra a Vodafone). Ainda que a MEO alegue que a ANACOM atua contribuindo para 

o “fracionamento artificial das regras e obrigações das ofertas” (cfr. parágrafo 122. da sua 

pronúncia), e que daqui resultariam dificuldades práticas, para a empresa, na sua 

implementação e, bem assim, mais custos administrativos decorrentes da preparação das 

novas versões da ORAC e da ORAP, não pode a ANACOM deixar de atuar em 

cumprimento das regras e objetivos que enquadram a sua atividade, enquanto Regulador. 

A abordagem da ANACOM foi a considerada mais adequada à data, sendo que agora, 

passados três anos, não existem quaisquer indícios das dificuldades práticas de 

implementação aludidas pela MEO que tenham posto em causa as ofertas 

A ORAC e a ORAP não deixam de ser “um bloco uno e indivisível” (cfr. parágrafo 123. da 

pronúncia da MEO) do ponto de vista substantivo, apenas porque do ponto de vista formal, 

ao nível do procedimento administrativo, a ANACOM preparou um SPD com projetos 

decisionais relativos à ORAP (e à ORAC), entre os quais os relacionados com o tema da 

instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários, exatamente porque se suscitou a 

necessidade de revisão, que decorria o processo de revisão da ORAC e da ORAP. 

Relembra-se que as questões suscitadas a respeito do tema da instalação dos cabos de 

drop de cliente, no âmbito do procedimento que se seguiu ao SPD de 25.05.2018, pela sua 

pertinência, foram devidamente incorporadas num novo sentido de decisão para que fosse 

dada oportunidade à MEO e aos beneficiários para se pronunciarem quanto às mesmas. 

Mal andaria o Regulador se pusesse em causa a unidade ou a integridade das ofertas de 

referência com a sua atuação, quando mais não fez do que observar as regras constantes 

do CPA e da LCE. A MEO bem sabe que sendo identificados elementos que levam a uma 

alteração da decisão projetada, como sucedeu no presente caso, sobre os quais os 

interessados não tiveram oportunidade de se pronunciar, deve-se dar cumprimento ao 

disposto no artigo 121.º, n.º 2 do CPA. E mal andaria o Regulador se estivesse a pôr em 
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causa a certeza, previsibilidade e coerência regulatória (vide o disposto na alínea a) do n.º 

5 do artigo 5.º da LCE, e na alínea a) do artigo 6.º da nova Lei das Comunicações 

Eletrónicas – Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto) com a sua atuação, quando mais não fez 

do que atuar e diligenciar para um esclarecimento cabal dos factos, de forma a poder 

ponderar com todo o cuidado e atenção as matérias em causa, e tomar as melhores 

medidas regulatórias em prol dos objetivos de regulação que deve prosseguir.  

A doutrina assim o afirma: “[c]aso se verifique, no decurso ou e consequência da audiência 

dos interessados, que há aspectos de facto ou de direito relevantes para a decisão que 

carecem de melhor apuramento, o órgão instrutor pode determinar a realização de 

diligências instrutórias complementares (…). Se, na sequência dos dados colhidos na 

audiência, a administração alterar o sentido provável de decisão, tem que voltar a ouvir os 

interessados sobre este” – Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, in “Direito 

Administrativo Geral”, Tomo III, Actividade administrativa, 2.ª edição, reimpressão, 

D. Quixote, 2009, página 139. 

A ANACOM atuou e atua sempre com base e respeito pelo princípio da legalidade, previsto 

no artigo 3.º do CPA, bem como pelo princípio da prossecução do interesse público, nos 

termos previstos no artigo 4.º, também do CPA, salvaguardando os objetivos de regulação, 

como é o caso da promoção da concorrência (previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º da 

LCE e agora na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º da nova Lei das Comunicações Eletrónicas 

– Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, que transpõe o Código Europeu). E atuou, e atua 

sempre, observando também o princípio da participação dos interessados nas suas 

deliberações.  

Acresce que é exatamente em nome da estabilidade e da previsibilidade regulatória que é 

determinado à MEO na decisão a proferir (e de que este relatório será parte integrante) 

que mais não faça do que concretizar, nas suas ofertas de referência, o que tem sido a 

prática reiterada e de longa data, desde os primórdios da vigência da ORAP (e até antes 

da sua entrada em vigor), no que respeita aos procedimentos de instalação de cabos de 

drop de cliente, permitindo que os beneficiários, de forma transparente e antecipadamente, 

conheçam os termos e condições em que podem contratar.  
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Em resposta às alegações da MEO de que no SPD a ANACOM assumiu que 

determinações contidas no projeto de decisão de 25.07.2019 deveriam ser entendidas 

como finais, refira-se que é verdade que no SPD consta a passagem que, “[d]ecorrente 

deste processo, houve matérias abordadas no SPD de 25.05.2018 que foram 

significativamente alteradas decorrentes das pronúncias dos interessados e que, assim, 

não foram decididas definitivamente na decisão de 25.07.2019 sobre alterações à ORAC 

e à ORAP.” Porém, esclarece-se, a este respeito, que quando no SPD se mencionou “não 

decididas definitivamente na decisão de 25.07.2019”, a ANACOM estava a referir-se ao 

“projeto” de decisão (que, porém, também não pode deixar de ser considerada uma 

decisão, na medida em que é adotado por decisão do Conselho de Administração desta 

Autoridade) notificado à Comissão Europeia, ao BEREC e às restantes autoridades 

reguladoras nacionais50.  

Relembra-se que, na mesma data (ou seja, em 25.07.2019), foram objeto de adoção: 1) o 

projeto de decisão a notificar à Comissão Europeia, ao BEREC e às Autoridades 

Reguladoras Nacionais dos outros Estados-Membros sobre alterações à ORAC e à ORAP 

– e que seguiu nessa data o procedimento específico de consulta previsto no n.º 1 do artigo 

57.º da LCE (concluído que estava o procedimento geral de consulta previsto no artigo 8.º 

da LCE); e 2) o sentido provável de decisão sobre alterações à ORAC e à ORAP não 

incluídas na decisão de 25.07.2019, o qual foi submetido a audiência prévia dos 

interessados, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do CPA, e ao procedimento geral 

de consulta, previsto no artigo 8.º da LCE.  

Ora, ao utilizar a palavra “definitivamente” a ANACOM não quis em momento algum 

conferir inalterabilidade ao conteúdo do projeto de decisão, mas tão somente significar que 

tais pontos decisionais (presentes no projeto de decisão final de 25.07.2019) não seriam, 

à partida, objeto de uma nova audiência prévia e consulta pública (exceto se a Comissão 

Europeia tivesse suscitado sérias dúvidas). E, tanto assim é que, não tendo havido 

observações relevantes da Comissão Europeia, a ANACOM pôde aprovar a decisão 

definitiva, como, aliás, fez em 12.09.2019. Com efeito, após comentários da Comissão 

 

50 Disponível em: 

https://www.anacom.pt/streaming/ProjetoDecisao25julho2019.pdf?contentId=1476961&field=ATTACHED_FIL

E. 

https://www.anacom.pt/streaming/ProjetoDecisao25julho2019.pdf?contentId=1476961&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/ProjetoDecisao25julho2019.pdf?contentId=1476961&field=ATTACHED_FILE
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Europeia, o referido projeto de decisão de 25.07.2019 deu lugar à aprovação da decisão 

final da ANACOM de 12.09.2019 sobre alterações à ORAC e à ORAP. 

Não há, pois, qualquer incumprimento por parte da ANACOM do procedimento previsto no 

artigo 57.º da LCE, não tendo qualquer suporte a alegação da MEO de que o presente SPD 

“só deveria ter sido publicado depois de terminado o procedimento previsto no artigo 57.º 

e adotada a decisão final relativa ao projeto de decisão final de 25.07.2019” (cfr. parágrafo 

130. da sua pronúncia), a que acresce que este entendimento da MEO (que implicaria 

esperar pelo menos mais dois meses, até ao dia 12.09.2019, para que o SPD pudesse ser 

proferido) não se coaduna com outros comentários que a mesma apresentou a respeito da 

atuação da ANACOM ao longo do procedimento, em concreto, sobre a sua alegada 

demorada análise do SPD de 25.08.2018. 

Sobre a invocada demora (referida pela MEO) na tomada de decisão pela ANACOM, 

esclarece-se que o SPD de 25.05.2018 não visou apenas analisar exaustivamente o 

conteúdo das versões da ORAC e da ORAP que haviam sido suspensas, mas também 

analisar e estudar, de forma aprofundada, outras propostas adicionais apresentadas, 

nomeadamente, pelos beneficiários de ambas as ofertas grossistas (a que a MEO nunca 

deu resposta por sua própria iniciativa), no sentido de se projetar uma solução melhor e 

mais adequada para as novas versões daquelas ofertas, em prol da observância do 

objetivos de regulação. Acresce que o SPD aqui em causa e o projeto de decisão que 

resultou dos procedimentos de consulta a que foi sujeito o SPD de 25.05.2018 (apenas) 

foram aprovados em 25.07.2019, “após um longo período de análise, de quase um ano” 

(cfr. parágrafo 5. da pronúncia da MEO), porque – tal como se esclareceu no SPD – “houve 

matérias abordadas no SPD de 25.05.2018 que foram significativamente alteradas 

decorrentes das pronúncias dos interessados”, tendo necessariamente de ser objeto de 

reponderação e de uma nova análise pela ANACOM. Ora, tal só é revelador da 

preocupação desta Autoridade em atender e acomodar os interesses em presença.  

Adicionalmente, como a MEO sabe e já foi exaustivamente mencionado, realizaram-se 

diligências complementares relacionadas com a temática dos cabos de drop de cliente, 

que exigiram depois maior reflexão e uma apreciação adicional por parte da ANACOM, o 

que resultou na necessidade de se despender um novo período temporal para esse efeito. 

Note-se que, “[u]ma vez iniciado o procedimento administrativo, a sua marcha é 
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determinada pela autoridade administrativa. A autoridade deve decidir sobre o andamento 

ou marcha do procedimento (o chamado princípio do andamento oficial) e verificar 

oficialmente os factos relevantes para a decisão (princípio da investigação)” – António 

Francisco de Sousa, in “Manual de Direito Administrativo”, Vida Económica, 2019, página 

538. De resto, o “prolongar” do desfecho deste procedimento mais não resulta do que a 

prossecução da missão funcional e garantística de permitir a participação dos particulares 

na formação das decisões que lhes dizem respeito, facilitando a salvaguarda das suas 

posições jurídicas subjetivas perante a Administração. 

Em relação a cada uma das alegações da MEO de violação do seu direito de propriedade, 

em especial, quanto aos pontos decisionais D4, D7, D8, D12, D14, D15, D16, D17 e D22 

projetados no SPD, esclarece-se que serão analisadas seguidamente, na especialidade, a 

propósito dos correspondentes pontos decisionais. Igualmente a matéria da retroatividade 

dos pontos decisionais do SPD D14 a D16 será analisada na especialidade. 

Quanto às matérias suscitadas pela NOS, sobre a alteração das regras de credenciação 

dos técnicos, e aos três temas suscitados pela AR TELECOM, por se tratarem (todas) de 

matérias muito específicas não aludidas no SPD, serão abordadas na apreciação na 

especialidade, na secção “outros assuntos” para a qual se remete.  

Finalmente, sobre a alusão da Vodafone, esclarece-se que os pontos decisionais previstos 

no SPD de 25.07.2019 são seguidamente analisados na especialidade, no sentido da 

promoção de uma maior transparência e equivalência no acesso às infraestruturas da 

MEO.  
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4. Apreciação na especialidade 

4.1. Extranet (ORAC e ORAP) 

D 1.  O preço máximo anual de acesso à Extranet (ORAC e ORAP) é o constante da 

tabela seguinte (valores em euros): 

 

A MEO concorda com o ponto decisional D1 do SPD, porque os preços projetados 

correspondem aos por si indicados em carta de 20.07.2018. Ressalva, contudo, que caso 

a procura do serviço fique aquém do considerado na fundamentação, os preços devem ser 

revistos, ajustando-se à efetiva procura do serviço. 

Segundo a NOS, a disponibilização via Extranet da informação sobre traçados e, no caso 

das condutas, do estado de ocupação (substituindo em muitos casos o pedido de 

viabilidade), seria um passo essencial para garantir igualdade de condições de 
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concorrência. A NOS refere que se trata de informação que a MEO utilizaria, pelo que os 

custos deveriam ser revistos visando uma lógica incremental (i.e., custos relacionados com 

a disponibilização da informação aos beneficiários), resumindo-se às estruturas de 

segurança de informação associada à sua disponibilização ao exterior. Para a NOS, os 

preços anuais agora projetados seriam, por isso, excessivos. Assim, a NOS manifesta 

reserva perante a metodologia de imputação dos custos seguida pela ANACOM e solicita 

a sua revisão numa lógica de custos incrementais. 

A Vodafone, tendo procedido à análise dos preços máximos anuais de acesso à Extranet 

(ORAC e ORAP), conclui que o custo de acesso àquela plataforma, atualmente já elevado, 

sofreu um incremento na ordem dos 14%, e que embora a estimativa de proveitos anuais 

integre custos incorridos com (i) a (nova) disponibilização de informação sobre postes e 

traçados aéreos da MEO, (ii) o alargamento da informação sobre ocupação de condutas a 

todo o território, (iii) o mapeamento direto da informação de ocupação, e (iv) a alteração do 

cálculo de ocupação (cfr. fórmula de contabilização do espaço em conduta), não identifica 

justificação para o aumento dos preços, porque a MEO está obrigada a disponibilizar no 

Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA) a informação sobre postes, ao 

abrigo e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 123/2009, não devendo este custo 

ser considerado. Neste contexto, reitera que os preços de acesso à Extranet devem ser 

reduzidos, respeitando e observando o princípio da orientação para os custos. Assim, 

segundo a Vodafone, os custos em que a MEO incorre ao abrigo do regime simétrico (SIIA) 

estariam a ser repercutidos nos beneficiários das ofertas de referência. Contudo, por não 

dispor de elementos que lhe permitam analisar o seu impacto no incremento dos preços 

da Extranet, solicita que a ANACOM os reanalise e reconsidere os preços constantes do 

SPD. 

A Vodafone salienta ainda que a MEO51 reconhece não ter de desenvolver uma nova 

Extranet para incluir a informação sobre o seu traçado aéreo e não aceita que a MEO 

pretenda recuperar o custo global da Extranet (ORAP e ORAC) através dos beneficiários, 

porque tais custos já se encontrarão amortizados, tendo em conta os valores pagos pelos 

beneficiários com a utilização da plataforma e da infraestrutura (postes). Segundo a 

 

51 Conforme exposto na página 30 do relatório da consulta pública aprovado em 25.07.2019. 
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Vodafone, a MEO beneficia da informação disponibilizada pela Extranet, pelo que seria 

imperativo introduzir-se um critério de proporcionalidade entre a utilização pelos 

beneficiários e os proveitos obtidos pela MEO, a refletir nos valores a pagar. A Vodafone 

refere que esta situação seria ainda mais preocupante52 «quando no Relatório a ANACOM 

admite não dispor de “(…) informação que permita refutar o proposto pela MEO no que diz 

respeito ao processo de definição do preço da Extranet (com informação de traçado de 

conduta e aéreo) por agrupamentos dos distritos em função do peso/distribuição dos km 

de traçado em conduta (…)” (cfr. pág. 35 do Relatório)», levando a crer que a ANACOM 

não dispõe de toda a informação que lhe permita aferir, com rigor e total segurança, a 

veracidade e adequação dos valores em causa. Face ao exposto, a Vodafone considera 

que os valores apresentados no ponto decisional D1 devem ser revistos para valores 

inferiores, devendo a ANACOM apresentar fundamentação que permita aos beneficiários 

concluir que os preços estão orientados para os custos, sem prejuízo da reserva de 

confidencialidade que este tipo de informação reveste. 

A NOWO/ONI referem que os preços de acesso à Extranet apresentados no SPD 

representam um aumento53 face aos atualmente previstos na ORAC, que varia entre 5,1% 

em Lisboa e Porto e 30,6% no Grupo de Distritos mais barato. A NOWO/ONI consideram 

que os aumentos maiores se justificam por ocorrerem nos locais onde atualmente não há 

informação de ocupação de condutas e onde existe maior quantidade de traçados aéreos. 

Contudo, face à melhoria da informação de ocupação de condutas, que passará a abranger 

todo o território nacional, e à integração dos postes e traçados aéreos na informação 

cadastral, a NOWO/ONI consideram razoáveis tais aumentos de preços. 

A AR TELECOM considera que a faturação antecipada da anuidade representa uma 

barreira à entrada para operadores pequenos/médios com projetos de construção pontuais, 

pelo que defende um modelo alternativo de acesso pontual/mensal mais adequado a estes 

operadores. Reitera que a renovação automática do acesso à Extranet configuraria uma 

 

52 Porque a ANACOM admitiria não dispor de “(…) informação que permita refutar o proposto pela MEO no que 

diz respeito ao processo de definição do preço da Extranet (com informação de traçado de conduta e aéreo) 

por agrupamentos dos distritos em função do peso/distribuição dos km de traçado em conduta (…)” (cfr. página 

35 do Relatório). 

53 E.g., o acesso à informação cadastral dos distritos de Lisboa e Porto tem atualmente um preço de 18.842 

euros/ano, enquanto para o grupo de distritos mais barato se aplica um preço de 1.390 euros/ano, por distrito. 
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penalidade por não cancelamento dentro do prazo definido nas ofertas, do acesso à 

Extranet, de valor equivalente ao da anuidade respetiva, o que deverá ser ponderado pela 

ANACOM. 

A DSTelecom refere que, nos termos da ORAC vigente, “Os preços anuais aplicáveis ao 

serviço de Informação via Extranet são faturados em janeiro de cada ano em função do 

número de Distritos contratados” e defende que a faturação da Extranet deveria ser por 

Município, ao invés de ser por Distrito. A DSTelecom refere, a título de exemplo, que para 

efetuar um pedido de acesso a condutas no Município de Baião, efetua o pagamento do 

acesso à informação da Extranet do Distrito do Porto, quando necessita apenas da 

informação daquele Município. No entanto, por o Município em questão pertencer ao 

Distrito do Porto, tem de adquirir o acesso à informação da Extranet da totalidade deste 

Distrito, com um custo de 18.842 euros/ano. Adicionalmente, a DSTelecom sugeriu a 

eliminação da renovação anual automática do serviço de acesso à Extranet. 

Entendimento da ANACOM 

A título prévio, é de referir que os preços máximos anuais de acesso à Extranet (ORAC e 

ORAP) que foram definidos no SPD estavam orientados para os custos, conforme resulta 

da análise e das conclusões apresentadas pela ANACOM no Relatório dos procedimentos 

de consulta ao SPD de 25.05.2018, aprovado em 25.07.2019. 

Face à decisão da ANACOM de 27.07.2022 sobre a revisão de preços da ORAC e da 

ORAP, a qual visou garantir que os produtos contabilísticos ORAC e ORAP do SCA da 

MEO ficassem globalmente orientados para os custos – sendo que este “equilíbrio” global 

dos produtos ORAC e ORAP inclui o serviço Extranet –, a ANACOM entende que neste 

momento já não se justifica proceder à alteração dos preços de acesso à Extranet. Nestes 

termos, o ponto decisional D1 do SPD fica sem efeito, sendo eliminado no projeto de 

decisão final, extinguindo-se assim quando a este ponto o procedimento por inutilidade 

superveniente. 
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D 2. A disponibilização da informação indicativa sobre a ocupação das condutas 

em todo o território nacional é efetuada na Extranet, a partir da data de entrada 

em vigor da nova versão da ORAC, ou seja, 30 dias úteis após a notificação 

da decisão final da ANACOM de “alterações à ORAC e à ORAP não incluídas 

na decisão de 25.07.2019”. 

D 3. As plantas obtidas pelo beneficiário através da Extranet, para efeitos de 

ORAC, têm uma validade de 2 dias úteis, em qualquer zona do território 

nacional, a contar da data da sua extração. 

A MEO não se opõe à disponibilização da informação indicativa sobre a ocupação das 

condutas em todo o território nacional na Extranet54. Contudo, destaca que solicitou à 

ANACOM, em 03.09.2019, a articulação do prazo de implementação previsto em D2 

(disponibilização de informação indicativa da ocupação de condutas em todo o território) 

com o prazo previsto em D15 da Decisão de 12.09.2019 (disponibilização de informação 

sobre postes), e que fosse considerada a data mais longínqua, invocando designadamente 

o facto de que o pedido de desenvolvimento associado (na Extranet) seria comum. 

Acrescenta que, perante a resposta então dada pela ANACOM, não lhe reconhecia 

competência técnica55 que permitisse colocar em causa a dependência dos 

desenvolvimentos (a introduzir na Extranet), sem os quais seria inviável a implementação 

da informação sobre postes previamente à disponibilização da informação sobre a 

ocupação das condutas em todo o território nacional.  

A MEO reconhece que as datas indicadas na ORACv7 e na ORAPv5 para disponibilização 

das funcionalidades na Extranet eram distintas. No entanto, realça que a sequência era 

clara: primeiro era disponibilizada informação sobre a ocupação das condutas em todo o 

território nacional e só depois a informação sobre postes, tendo o desenvolvimento da 

Extranet sido efetuado pela empresa neste pressuposto. Assim, considera que a inversão 

 

54 A MEO refere que tal já constava da ORACv7 que a ANACOM decidiu suspender. 

55 A ANACOM respondeu em 18.09.2019, rejeitando o pedido da MEO e referindo que a “disponibilização de 

informação sobre um objeto cadastral (poste) não se afigura dependente e condicionável à disponibilização de 

informação sobre o nível de ocupação de condutas de outro objeto cadastral (conduta)”. 
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da ordem56 de disponibilização das funcionalidades implicaria a necessidade de 

desenvolvimentos adicionais da Extranet. A MEO também não compreende que, tendo a 

ANACOM determinado a suspensão da ORACv7 (que já previa o alargamento da 

informação de ocupação das condutas da MEO a todo o território nacional) e agora 

submetido o ponto decisional D2 a consulta pública, pretenda que a empresa antecipe a 

entrada em vigor desta medida. Assim, relativamente ao ponto decisional D2, a MEO 

reitera o pedido57 de articulação do prazo ali previsto com o que consta do ponto decisional 

D15 da Decisão de 12.09.2019, considerando-se a data mais longínqua para 

implementação de ambas as decisões.  

No tocante ao ponto decisional D3 (que se aplica à ORAC), a MEO manifesta a sua 

concordância; contudo, considera e requer que esta medida seja também estendida à 

ORAP.  

A NOS refere que a evolução da Extranet já havia sido anunciada pela MEO em 2017, o 

que demonstraria a disponibilidade da informação associada e concorreria para a 

proporcionalidade do prazo para a disponibilização desta informação projetado pela 

ANACOM.  

A Vodafone considera o ponto decisional D2 positivo e com um impacto benéfico e 

favorável aos beneficiários e à MEO, devendo esta atualizar os dados relativos a zonas 

onde não foram recentemente apresentados pedidos de instalação, e onde existe maior 

probabilidade de essa informação estar desatualizada. A Vodafone salienta ainda que, a 

expensas suas (e com custos acrescidos), realiza análises no local e informa a MEO sobre 

a existência de determinada infraestrutura, para que a mesma seja utilizada. Segundo a 

Vodafone, se essas infraestruturas estivessem corretamente cadastradas, não seriam 

despendidos recursos humanos e financeiros desnecessários, sendo o processo de acesso 

às mesmas mais eficiente e menos demorado. 

A Vodafone é favorável à medida prevista no ponto decisional D3 pois, na sua opinião, 

atendendo ao disposto em D2, faz todo o sentido e está em linha com a obrigação vigente 

 

56 Que, segundo a MEO, poderá resultar da complexidade do processo de decisão relativa ao SPD aqui em 

causa. 

57 Submetido na comunicação de 03.09.2019, enviada pela MEO à ANACOM. 
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para as zonas onde o serviço de informação sobre ocupação já está disponível. Segundo 

a Vodafone, a estipulação de uma medida de natureza diversa representaria um 

contrassenso e um retrocesso face ao regime atualmente consagrado. 

A NOWO/ONI concordam com os pontos decisionais D2 e D3, porque clarificam quando a 

informação de ocupação de condutas ficará disponível em todo o território nacional e o 

prazo de validade das plantas extraídas da Extranet. 

Entendimento da ANACOM 

Tendo em conta que desde a publicação da versão 9 da ORAC, em 29.12.2020, aquela 

oferta grossista passou a prever: (i) a disponibilização da informação indicativa sobre a 

ocupação de condutas em todo o território nacional, e (ii) a aplicação do prazo de validade 

de dois dias úteis às plantas obtidas através da Extranet, e que a base de dados de 

infraestruturas da MEO já inclui informação georreferenciada sobre os seus postes, a 

ANACOM entende que os pontos decisionais D2 e D3 previstos no SPD de 25.07.2019 se 

encontram, à data de hoje, já implementados.  

Nestes termos, o previsto nos pontos decisionais D2 e D3 do SPD deve continuar a ser 

assegurado pela MEO na próxima versão da oferta, sendo os mesmos eliminados das 

alterações preconizadas no âmbito do projeto de decisão final, extinguindo-se assim 

quando a estes pontos o procedimento por inutilidade superveniente. 

4.2. Acompanhamento 

D4. Deve a MEO prever na ORAC e na ORAP um limite máximo anual de 

acompanhamentos de instalações e intervenções realizadas por cada 

beneficiário a faturar pela MEO, correspondente a 10% do número de 

respostas positivas da MEO a pedidos de instalação e notificações de 

intervenção remetidos durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 

acompanhamentos.  

 No caso específico da ORAC, tendo em conta a alteração na oferta segundo a 

qual os pedidos de instalação a submeter pelos beneficiários darão lugar a 
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meras notificações, esse limite máximo corresponde a 10% do número de 

notificações de instalações e de intervenções remetidas pelo beneficiário 

durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 acompanhamentos.  

A MEO discorda do ponto decisional D4 (sobre a limitação da faturação dos 

acompanhamentos de instalações e intervenções ORAC e ORAP) que, a seu ver, estaria 

fundamentado numa leitura errada e exagerada do princípio de EdI58, embora reconheça a 

sua importância para a aplicação de medidas regulatórias. 

A MEO considera que seria desprovido de sentido argumentar-se que o facto de não 

acompanhar a instalação dos seus cabos de drop de cliente nos seus postes é condição 

suficiente para flexibilizar a utilização dos postes por outros operadores. Informa que não 

acompanha, e entende que não tem de acompanhar, os trabalhos de instalação dos seus 

cabos, porque as infraestruturas são da sua propriedade. Contudo, refere que controla todo 

o processo de instalação dos seus cabos de drop de cliente, pois contrata o prestador de 

serviços, agenda o horário da instalação nas instalações do cliente e define o ponto de 

distribuição a utilizar (que possui uma coordenada geográfica cadastrada). Alega ainda que 

tem pleno conhecimento e controlo da data/hora e da localização geográfica dos pontos de 

distribuição a utilizar, havendo, por isso, condições para uma verificação posterior e 

responsabilização do instalador, se necessário. 

Assim, segundo a MEO, o enquadramento jurídico das situações seria totalmente diferente:  

a) No caso de instalações de cabos da MEO trata-se de uma utilização das suas 

infraestruturas pela própria empresa, pelo que, a seu ver, não faria sentido referir 

que a MEO deveria fazer acompanhamentos destas situações. Neste caso, os 

instaladores contratados estão a atuar em nome e por conta da MEO, como se 

fosse a empresa a efetuar os trabalhos de instalação. Questiona se, caso fosse um 

trabalhador seu a efetuar a instalação, ainda assim a ANACOM entenderia que o 

 

58 A MEO cita o SPD (último parágrafo da página 23), em que se refere: “considerando que existem instaladores 

que efetuam trabalhos quer para a MEO, quer para os beneficiários da ORAP, não se identifica, tendo por base 

o princípio da EdI, o motivo para a MEO não acompanhar a maioria dos trabalhos de instalação dos seus 

próprios cabos de drop de cliente (conforme informação prestada pelo «instalador comum») pretendendo nos 

casos de instalação dos cabos de drop de cliente dos beneficiários proceder sempre (ou quase sempre) a esse 

acompanhamento” (sublinhado da MEO). 
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princípio de EdI exigiria que a MEO teria de enviar um outro trabalhador para 

fiscalizar o trabalho do primeiro. Para a empresa a resposta não pode deixar de 

ser negativa, pelo que não alcança as razões para tratar esta situação de forma 

diferente daquela que implica a instalação por terceiros contratados pela MEO. 

Para a empresa, no final do dia, o que contaria seria a imputação do benefício. 

b) No caso das instalações de cabos por outros operadores, está-se perante a 

utilização de propriedade alheia (no caso, da MEO), pelo que as condições de 

utilização deveriam ser diferentes, porque o enquadramento é também diferente. 

Neste caso, os trabalhos de instalação efetuados por um instalador têm como 

beneficiários, não a MEO (com quem, de resto, não têm uma relação jurídica para 

essa instalação concreta), mas uma terceira empresa (a beneficiária, nos termos 

das ofertas de referência. Segundo a MEO, não faria sentido permitir uma 

utilização (alheia) da sua infraestrutura, limitando os seus poderes de fiscalização 

e monitorização, não devendo afirmar-se que a MEO não acompanha as 

instalações dos seus cabos, nem exigir-lhe que se comporte como se não fosse 

proprietária das infraestruturas. O princípio da igualdade, de onde emerge o 

princípio da não discriminação, que também compete à ANACOM defender, 

postula, em seu entender, que situações diferentes devem ser tratadas de forma 

diferente e não da mesma maneira. 

Acresce, segundo a MEO, que a ANACOM pretenderia eximir os beneficiários do envio de 

informação relevante para a utilização das infraestruturas da MEO, pelo que o 

acompanhamento das intervenções seria ainda mais decisivo. De outra forma, a empresa 

não teria noção dos danos provocados pelos beneficiários (ou por subcontratados), o que 

impediria o seu ressarcimento. 

A MEO discorda que não se considere razoável acompanhar 90%59 das instalações o que, 

a seu ver, faria sentido e seria fundamental para controlar a utilização e exploração das 

suas infraestruturas. Segundo a MEO, a sua experiência na operacionalização das ofertas 

 

59 Afirmação constante da página 12 do SPD. A MEO refere que esta percentagem de acompanhamentos [IIC]        

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

………………           

 .[FIC] 
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de referência demonstraria que os beneficiários delegam as instalações em prestadores 

que têm uma cadeia de subcontratação para execução dos trabalhos, estando estes (que 

são quem efetua as instalações ou intervenções) pressionados por prazos apertados e 

mais focados na concretização das instalações do que no cumprimento das regras das 

ofertas em vigor. Assim, segundo a MEO, o acompanhamento a efetuar pelos seus 

técnicos permitiria evidenciar tais irregularidades, considerando incompreensível e 

inaceitável impor-se-lhe um limite máximo para faturação de acompanhamento de 

instalações e intervenções. 

Segundo a MEO, um dos argumentos que a ANACOM e a NOS utilizam reside nos técnicos 

que intervêm nas infraestruturas terem credenciação, como se tal garantisse que as regras 

da ORAC e da ORAP são cumpridas. Fazendo uma analogia, a MEO questiona se o facto 

de um indivíduo ter carta de condução seria garantia de que cumpre sempre as regras de 

trânsito. A MEO reconhece que a credenciação é fundamental, mas não seria garantia de 

cumprimento das regras, conforme evidenciariam as irregularidades que deteta, e 

considera que, com a redução dos acompanhamentos, vai aumentar o número de técnicos 

a intervir que não respeitarão esta condição (que já seria uma irregularidade 

frequentemente detetada pela MEO).  

Sem prejuízo, quanto à aplicação da EdI, refere ter [IIC]   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, a MEO refere ter total controlo sobre quem, onde, quando e para que efeito intervém 

nas suas infraestruturas, e garante que os técnicos têm as competências adequadas aos 

trabalhos que vão executar, podendo sempre inibir um técnico de fazer trabalhos adicionais 

caso haja registo de problemas, não existindo paralelo com as equipas técnicas dos 

beneficiários. A MEO afirma desconhecer os parceiros dos beneficiários e não lhes aplica 

os procedimentos suprarreferidos, pelo que defende que seria necessário e justificável 

efetuar um acompanhamento regular dos trabalhos. Menciona que, por outro lado, o 

controlo das suas equipas e das dos beneficiários seria diferente, o que justificaria 

diferentes procedimentos de monitorização e de acompanhamento das instalações e 

intervenções nas suas condutas e postes. A empresa refere que a afirmação de que “a 

MEO não efetua acompanhamentos dos trabalhos de instalação de cabos para si própria, 

procedendo, quanto muito, a auditorias posteriores para um conjunto muito limitado de 

instalações”60 não corresponderia à verdade, não devendo ser considerada neste processo 

a informação61 do alegado instalador comum, de que não é prática da MEO o 

acompanhamento das suas próprias instalações de cabos. Acrescentou que mesmo que 

não proceda aos acompanhamentos, realiza posteriormente auditorias para verificar a 

conformidade dos trabalhos realizados. Neste contexto, segundo a MEO, [IIC] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

60 Cfr. página 13 do SPD. 

61 Referida no Relatório da consulta pública aprovado pela ANACOM em 25.07.2019. 
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………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, resultando a ocupação das suas infraestruturas pelos seus cabos 

fundamentalmente das ocorrências indicadas na alínea a) acima, a MEO considera que a 

percentagem de 10% iria além do que o princípio de EdI justificaria e colocá-la-ia numa 

situação de discriminação indevida face aos seus concorrentes. Adicionalmente, a MEO 

não compreende e considera não ter fundamento62, à luz da obrigação de EdI, a afirmação 

de que “os acompanhamentos pela MEO deveriam apenas ocorrer relativamente a 

situações mais problemáticas, e necessariamente esporádicas, de acesso dos 

Beneficiários às infraestruturas subterrâneas (CV, condutas) e aos postes da MEO”.  

Segundo a MEO, também não teria fundamento o argumento de que o acompanhamento 

da empresa “resulta num aumento significativo dos custos dos beneficiários (que seriam 

refletidos nas suas ofertas) face aos custos incorridos pela MEO na instalação dos seus 

próprios cabos, o que colide com o princípio de EdI e colocaria os beneficiários numa 

posição concorrencial desvantajosa na disputa de clientes a nível retalhista” (realce da 

MEO), sendo despropositado perspetivar-se um aumento dos preços retalhistas dos 

beneficiários com base nos acompanhamentos efetuados pela MEO no âmbito da ORAC 

e da ORAP, quando os preços desta componente das ofertas de referência vão reduzir-se, 

passando a ser fixados por pedido e sendo totalmente previsíveis. Assim, questiona porque 

 

62 A MEO considera que a ANACOM faria assunções simplistas e seguiria pressupostos que não fundamentaria 

devidamente, formando muitas vezes o seu entendimento com base em posições manifestadas pelos 

beneficiários que não estão, elas próprias, suportadas em fundamentos adequados. 
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é que, mesmo que mantivesse o nível de acompanhamentos, os beneficiários iriam agora 

aumentar os seus preços de retalho. 

A MEO analisou ainda os processos adotados em outras ofertas (benchmarking), 

nomeadamente da E-REDES, da Telefónica e demais operadores a nível nacional, e 

considera que, no caso das ofertas dos demais operadores de comunicações eletrónicas, 

os preços seriam superiores aos seus e não existiria limitação ao número de 

acompanhamentos. Em concreto, segundo a MEO: 

a) A oferta de acesso a postes da E-REDES não prevê o acompanhamento dos 

trabalhos, mas é obrigatória a vistoria das instalações de cabos de rede ou de 

drops de cliente. Até 2018 a vistoria era realizada pela E-REDES e tinha o preço 

de 136 euros por pedido; contudo, em 2019 a E-REDES passou esta função para 

empresas certificadas, sendo o valor médio por vistoria de 180 euros por pedido 

(até 45 postes), acrescendo um valor adicional por poste (para pedidos que 

abrangessem mais do que 45 postes). 

b) A oferta da Telefónica prevê a supervisão posterior dos trabalhos efetuados pelos 

beneficiários nos pedidos equivalentes aos da oferta da MEO63. O valor cobrado 

pela Telefónica pela supervisão de um pedido com 20 CV é superior a 150 euros 

(o valor mínimo por pedido é de 40 euros), sendo todos os pedidos alvo de 

supervisão, pela Telefónica, dos trabalhos efetuados. 

Acresce que, segundo a MEO, o SPD não fundamenta a escolha de 10% do número de 

respostas positivas da empresa a pedidos de instalação e notificações de intervenção 

remetidos durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 acompanhamentos. A 

MEO não compreende porque não foram escolhidas outras percentagens, não constando 

do SPD qualquer avaliação desta matéria, mas apenas a referência à proposta de um 

beneficiário. Assim, a MEO aceita que o número de acompanhamentos a faturar aos 

beneficiários seja limitado, mas discorda do limite de 10% e propõe no mínimo 40% (não 

 

63 Segundo a MEO, a Telefónica tem uma modalidade designada “Replante o Conjunto”’ que não envolve a 

supervisão posterior dos trabalhos dado que, a priori, é feito um levantamento integral em conjunto entre a 

Telefónica e o beneficiário, do qual resulta uma ata com os termos exatos em que os trabalhos têm de ser 

realizados pelo beneficiário, tendo esta modalidade custos significativamente superiores para os beneficiários. 
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se opondo ao mínimo de 10 pedidos), o que seria uma redução relevante face à 

percentagem atual e permitiria garantir a correta execução técnica de qualidade e acautelar 

a segurança dos trabalhos efetuados. 

Por outro lado, a MEO discorda que se considere como universo de referência64 os pedidos 

“remetidos durante o ano anterior”, porque um beneficiário que durante um ano efetue um 

número reduzido de pedidos e, no ano seguinte, concretize um número elevado de pedidos 

de instalação ao abrigo da ORAC ou da ORAP, ficaria isento da atividade de 

acompanhamento, o que não seria razoável. Adita que este não será um cenário 

académico e hipotético, pelo que se deveria acautelar este tipo de situação. Assim, sugere 

que a referência, para efeitos de determinação do número de pedidos colocados no mês 

N, que podem ser objeto de faturação do serviço de acompanhamento, seja a média dos 

pedidos colocados nos meses N-4, N-3 e N-265. Desta forma, segundo a MEO, ficariam 

acautelados potenciais “picos” de crescimento ou diminuição dos pedidos. Relativamente 

aos pedidos envolvendo túneis de cabos e CV de acesso ao mesmo – que carecem sempre 

de acompanhamento da MEO –, entende que devem ser excluídos da aplicação desta 

metodologia.  

Em suma, a MEO considera que a revisão do ponto decisional D4, tal como propõe, 

respeitaria os limites e balizas do princípio de EdI, assegurando a observância de outros 

princípios da ordem jurídica e não excedendo o necessário para promover a concorrência. 

A NOS concorda com a abordagem da ANACOM para o acompanhamento das ofertas e 

refere que a proposta da MEO, além de implicar um incumprimento do princípio da EdI (i.e., 

um tratamento diferenciado dos beneficiários face à MEO), pela sua desproporcionalidade 

impunha um ónus operacional em tempo e em custos que teria um impacto direto na 

dinâmica concorrencial do mercado. Não obstante, a NOS considera que a formulação 

proposta pela ANACOM ainda suscita comentários relativos à necessidade de introduzir 

salvaguardas que minimizem a sua incorreta aplicação no terreno e, em consequência, a 

 

64 Segundo a MEO, não existe qualquer alteração na ORAC que elimine o conceito de “pedido de instalação”, 

existindo uma alteração ao nível do fluxo de processamento dos respetivos pedidos. Assim, apesar de perceber 

a introdução do segundo parágrafo em D4, não o considera necessário. 

65 A MEO deu o seguinte exemplo: em maio de 2020 a empresa poderá acompanhar y% do número médio de 

pedidos/notificações que o beneficiário submeteu entre janeiro e março de 2020, sendo que a determinação 

(cálculo) do número de pedidos a acompanhar em maio será efetuada pela MEO no mês de abril. 
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emergência de litígios. Em concreto, a NOS defende que deverá ser prevista a 

comunicação anual, pela MEO a cada beneficiário, do número de intervenções que serão 

tidas em consideração para definição do limite de 10%, de modo a garantir que existe uma 

visão comum (de ambas as partes) sobre o número de intervenções passível de serem 

sujeitas a acompanhamento. Adicionalmente, considera que não deverão ser incluídas 

intervenções não associadas a instalações de rede, na medida em que apenas essas 

asseguram que as equipas da MEO poderão ter tempo para chegar aos locais de 

intervenção. E afirma que a inclusão das demais, que se podem restringir a pequenas 

intervenções para reparação de cabo, podem ser concluídas antes da chegada das 

equipas de fiscalização da MEO, conduzindo a que a esta invoque a realização de 

acompanhamentos (leia-se, deslocação de equipas ao local) sem que o beneficiário possa 

comprovar o contrário, pois a sua equipa já não se encontra no local. 

A Vodafone considera que a inclusão do ponto decisional D4 é muito positiva e relevante66 

para os beneficiários e salienta que, num contexto em que os técnicos estão sujeitos a 

diversas certificações técnicas impostas pela MEO, a implementação de uma fiscalização 

exaustiva de todas as intervenções seria excessiva e discriminatória. Acresce, segundo a 

Vodafone, que a probabilidade de incumprimento, por um técnico que atue em nome e por 

conta da MEO, das regras constantes das ofertas, é idêntica à verificada quando um 

técnico atua em nome e por conta de um beneficiário, já que, em diversos casos, as 

empresas que prestam este tipo de serviços aos beneficiários são as mesmas que prestam 

os referidos serviços à MEO. Assim, a Vodafone congratula-se com o facto de a ANACOM 

entender não ser necessária a realização de acompanhamentos pela MEO em todas as 

instalações de cabos realizadas pelos beneficiários, devendo tais atividades ficar 

reservadas para as situações mais críticas, não se obstando a que a MEO, caso pretenda, 

possa acompanhar aquelas instalações, considerando, contudo, dever ser introduzido um 

limite ao número de acompanhamentos que possam ser faturados pela MEO. 

A NOWO/ONI consideram que o acompanhamento pela MEO de praticamente todas as 

instalações e intervenções por parte dos beneficiários não se justifica porque: 

 

66 Atendendo aos argumentos apresentados pela NOS na sua pronúncia no âmbito do SPD de 25.05.2018, 

com os quais a Vodafone concorda. 
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a) os instaladores têm de ter certificação ORAC e/ou ORAP; 

b) muitos trabalham quer para a MEO, quer para os beneficiários; 

c) a MEO não acompanha as instalações e intervenções que os seus prestadores 

executam; 

d) os beneficiários incorrem em custos acrescidos, a que a MEO não está sujeita; e 

e) este tratamento diferenciado entre a MEO e os beneficiários é contrário ao modelo 

de EdI. 

Assim, a NOWO/ONI consideram positiva a medida (prevista no ponto decisional D4 do 

SPD) de se limitar os acompanhamentos que a MEO pode faturar aos beneficiários, pois 

tal contribui para o cumprimento do padrão de EdI. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se que a MEO, não obstante acompanhar (e, ainda mais relevante, faturar) 

praticamente a generalidade (cerca de [IIC]           [FIC] dos casos, na ORAC) das 

instalações de cabos dos beneficiários, contesta a limitação que a ANACOM pretende 

introduzir ao nível do número máximo anual de acompanhamentos a faturar pela empresa. 

Tendo em conta os valores que a MEO apresenta como a média da percentagem de 

acompanhamentos que realiza na ORAC e na ORAP, mantém-se a conclusão de que a 

empresa acompanha a maioria das instalações de cabos efetuadas pelos beneficiários, 

pelo que, tal como referido no SPD, a ANACOM continua a entender que não é razoável 

que a MEO realize e fature uma percentagem tão elevada de acompanhamentos67 no 

âmbito de instalações, e que esses acompanhamentos apenas se justificam em situações 

esporádicas (mais problemáticas). 

De acordo com o parágrafo 146. da sua pronúncia, a MEO reconhece que “não 

acompanha, nem tem de acompanhar”, todos os trabalhos de instalação dos seus cabos 

 

67 Número de acompanhamentos face ao número total de respostas da MEO a pedidos de instalação 

submetidos pelos beneficiários. 
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(realizados por instalador por si subcontratado, que pertence a um grupo empresarial que 

tem outra empresa que presta serviços de instalação/intervenção de cabos para os 

beneficiários das ofertas). Adicionalmente, a MEO alega que, tratando-se de infraestruturas 

(condutas, postes) da sua propriedade, não faria sentido que acompanhasse essas 

instalações, ao contrário do que sucede com as instalações de cabos realizadas pelos 

beneficiários (ou por técnicos ao serviço destes) nas infraestruturas da MEO. A ANACOM 

entende que este é, por si só, um claro reconhecimento da parte do operador detentor de 

PMS da prática de uma situação discriminatória, especialmente no âmbito da ORAC, no 

contexto da qual a MEO acompanhou e faturou, num determinado período (de 2016 a 2018, 

inclusive), [IIC]           [FIC] das instalações de cabos dos beneficiários.  

Relativamente à alegação de que apenas nos casos das instalações dos seus próprios 

cabos a MEO tinha total controlo sobre o processo, refira-se que, no caso das instalações 

de cabos de rede pelos beneficiários, a MEO também dispõe de toda a informação para 

poder controlar o processo (integral) de instalação, uma vez que recebe informação prévia 

sobre a data e o local de instalação.  

A analogia com a carta de condução que é utilizada pela MEO (para alegar que a posse 

de Credenciação ORAC e/ou ORAP não seria suficiente para se assegurar o cumprimento 

das regras previstas nas ofertas de referência) não é, de facto, a mais adequada, nem a 

mais feliz. Mas, utilizando o mesmo exemplo, a aplicação distinta que a MEO defende no 

acompanhamento para acesso e instalação nas suas infraestruturas, corresponderia a ter 

a polícia a acompanhar/fiscalizar quase permanentemente todos os condutores, exceto os 

condutores que, de algum modo, estivessem identificados com “carta de condução MEO”. 

Ainda assim, como se sabe, a fiscalização, no caso do exemplo apresentado (rodoviária), 

é uma ação pontual, circunscrita no tempo e sem custos (diretos) para os fiscalizados. 

A ANACOM entende que, para efeitos da realização de instalações e de intervenções em 

cabos pelos beneficiários, nas infraestruturas da MEO, é imprescindível que os técnicos 

dos beneficiários (ou dos subcontratados ao seu serviço) possuam as necessárias 

Credenciações ORAC e ORAP e que as estas estejam devidamente atualizadas. De resto, 

na decisão final de 12.09.2019, a ANACOM decidiu estipular, para ambas as ofertas 

(ORAC e ORAP), o valor da penalidade a incidir sobre o beneficiário, pela ausência de 

credenciação, por indivíduo (penalidade 6), em 460 euros. Estas credenciações são 
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necessárias para que os instaladores estejam dotados dos instrumentos e das habilitações 

suficientes para poderem executar instalações de cabos nas condutas e postes da MEO, 

em condições de segurança, e conforme as regras estipuladas e transmitidas aquando da 

formação. De qualquer modo, reconhecendo-se a importância da supervisão pela MEO da 

correta instalação dos cabos pelos beneficiários, estabeleceu-se um limite relativo ao 

número de acompanhamentos, pela referida empresa, de instalações de cabos a realizar 

pelos beneficiários e que poderão ser faturados por aquele operador. 

Acresce que a certificação – que todos os instaladores terão de ter – não garante que não 

possam ocorrer falhas e estas tanto se podem verificar no caso de instalações realizadas 

ao serviço da MEO, como das realizadas ao serviço de beneficiários. 

Sem conceder, defendendo a MEO a importância da realização dos acompanhamentos, 

não se percebe porque é que, no caso das instalações de cabos realizadas ao serviço da 

MEO, a empresa não teria de fiscalizar esse trabalho. É que é exatamente isso que a MEO 

pretende fazer com as instalações efetuadas por instaladores contratados pelos 

beneficiários, os quais, tal como os instaladores contratados pela MEO, têm de cumprir as 

regras definidas, sofrendo consequências em caso de incumprimento. Ou seja, a 

realização de acompanhamentos ou auditorias pela MEO deve ser independente de o 

trabalho de instalação ser realizado para a MEO ou para um beneficiário. 

Acresce que o princípio de equivalência de acesso (neste caso concretizado pela 

implementação de um padrão de EdI) destina-se a colocar o operador detentor de PMS 

(no caso, a MEO) em situação de equivalência com os demais intervenientes no mercado, 

que são seus concorrentes (neste caso, os beneficiários das ofertas de referência). E 

aquele mesmo princípio (de EdI) também exige, neste caso, um tratamento semelhante 

entre o adotado internamente pela MEO e o resultante das ofertas de referência em apreço, 

para os respetivos beneficiários. Ademais, no caso das instalações de cabos realizadas 

por outros operadores, a MEO não está limitada nos seus poderes de fiscalização e 

monitorização, sendo natural que a fiscalização e a monitorização – tanto no que diz 

respeito aos trabalhos efetuados para a própria empresa, como nos trabalhos efetuados 

pelos, ou para os, beneficiários – sejam ações esporádicas. A este propósito é relevante 

assinalar a referência da MEO ao facto de, [IIC] 

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

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

……[FIC]. Esta situação reflete alguma contradição com o facto de a MEO considerar que 

faz sentido acompanhar 90% das instalações de cabos efetuadas pelos beneficiários, 

defendendo que tal seria fundamental para controlar a utilização e exploração das suas 

infraestruturas.  

A MEO refere também que as empresas subcontratadas, que prestam serviços de 

instalação de cabos aos beneficiários, estariam pressionadas por prazos apertados e mais 

focadas na concretização das tarefas do que no cumprimento das regras estabelecidas 

nas ofertas de referência. Ora, apesar de o invocar, a empresa não concretiza o seu 

argumento, através da indicação de situações – ou factos – concretos em que tal tenha 

sucedido, para além de não demonstrar o que alega – pelo que o argumento aduzido não 

colhe, questionando-se se as empresas a que, supostamente, estará a fazer alusão (que 

até podem pertencer ao mesmo grupo empresarial – e.g., Visabeira) quando faziam 

instalações de cabos para a MEO não teriam estado sujeitas a prazos apertados e não 

estariam também (essencialmente) focadas na concretização das tarefas necessárias para 

a prestação do serviço contratado. Não obstante, refira-se que o facto de estarem focadas 

na concretização das instalações não significa, necessariamente, que tais empresas não 

cumpram as condições de segurança inerentes à instalação e que ponham em perigo a 

vida dos próprios técnicos instaladores (ou mesmo de terceiros [por exemplo, 

colaboradores das empresas que os contrataram e que possam estar a acompanhar a 

instalação]), ou que não cumpram as condições estipuladas nas ofertas grossistas. 

Novamente, a aplicação do princípio da EdI exigiria um tratamento semelhante por parte 

da MEO quando estão em causa trabalhos efetuados quer por empresas suas 

subcontratadas, quer por empresas subcontratadas pelos beneficiários. Neste sentido, o 

argumento da MEO, de que o acompanhamento a efetuar pelos seus técnicos permitiria 

evidenciar irregularidades (considerando a empresa “incompreensível e inaceitável a 

intenção da ANACOM em impor-lhe um limite máximo para faturação de acompanhamento 

de instalação e intervenções” – cfr. parágrafo 157. da sua pronúncia), aplicar-se-ia, de igual 

modo, e com a mesma intensidade, às empresas que a própria MEO subcontrata para 

efetuar trabalhos de instalação de cabos nas suas infraestruturas. 
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Adicionalmente, entende-se que o registo, num determinado período de tempo, de [IIC]     

…….[FIC] de acompanhamentos realizados e faturados pela MEO, dos trabalhos 

realizados pelos beneficiários (ou por empresas por estes subcontratadas), no caso da 

ORAC, não se afigura corresponder a situações em que estejam efetivamente em causa 

questões relacionadas com a integridade ou com a segurança das infraestruturas daquela 

empresa, ou mesmo com o incumprimento de regras das ofertas de referência, sendo que 

a MEO não apresentou factos que comprovem tal necessidade (fazendo uma alegação 

genérica e não demonstrada). Esta situação é particularmente relevante quando a mesma 

representa uma oneração dos custos em que os beneficiários teriam de incorrer 

(contrariamente ao que sucede consigo própria). 

A MEO refere ainda que, não obstante não acompanhar as instalações dos seus cabos, 

garante sempre o controlo sobre quem, onde, quando e para que efeito intervém nas suas 

infraestruturas – ponto 167. da sua pronúncia. Ora, considera-se que tal controlo por parte 

da MEO também se aplica às instalações de “cabos de rede” a realizar pelos beneficiários, 

uma vez que, de acordo com o processo de instalação destes cabos que está previsto nas 

ofertas de referência, tem de ser dado conhecimento prévio à MEO, pelo beneficiário, de 

todos os detalhes suprarreferidos. Também não é correto referir-se, genericamente, que o 

controlo pela MEO das equipas de instalação ao serviço dos beneficiários seria diferente 

do controlo que faz das equipas que atuam ao seu serviço, porque em ambos os casos 

estão em causa operadores de redes a instalar os seus cabos nas mesmas infraestruturas 

– pelo que se entende que tal, per se, não justifica a definição de procedimentos de 

monitorização e de acompanhamento diferentes nas duas situações. 

O acompanhamento e controlo sistemático das instalações de cabos dos beneficiários 

referido e pretendido pela MEO, naturalmente e em coerência com o já definido e 

fundamentado pela ANACOM no SPD, não se aplica à instalação de cabos de drop de 

cliente do beneficiário, uma vez que tal se trata de matéria (abordada mais adiante neste 

relatório) relacionada com a imprescindível necessidade de se assegurar a promoção da 

concorrência no mercado e a prestação do serviço diretamente ao cliente final do operador 

beneficiário com quem a MEO concorre no retalho (não obstante o beneficiário ter de 

recorrer, para o efeito, às infraestruturas detidas pelo operador com PMS). De qualquer 
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forma, o beneficiário deverá ter esse registo interno nos seus sistemas, o qual pode ser 

usado em caso de incidentes. 

Sem prejuízo, entende-se que a MEO, tal como faz relativamente aos seus próprios cabos 

de drop de cliente, poderá efetuar vistorias a posteriori, de forma a verificar a correta 

instalação pelos beneficiários, nos seus postes, de cabos de drop de cliente. Reitera-se, 

uma vez mais, o que já foi mencionado na generalidade: que a MEO, decorrente da 

instalação (fixação) dos cabos de rede dos beneficiários nos seus postes, conhece a 

localização dos PDO dos beneficiários que estão suportados nos seus postes, pelo que 

sabe a que beneficiário pertence um cabo de drop de cliente que esteja ligado a esse PDO. 

Eventuais custos resultantes de tais fiscalizações serão repercutidos no SCA e imputados, 

de forma não discriminatória, a todos os utilizadores de infraestruturas da MEO, incluindo 

a esta (por exemplo, através do preço mensal por fixação, na proporção das fixações de 

cabos de rede da MEO e dos beneficiários).  

Por conseguinte, ao contrário do que é alegado pela MEO, permitir aos beneficiários da 

ORAP a instalação de cabos de drop de cliente nos termos preconizados pela ANACOM 

no SPD não limita, em nada, os poderes de fiscalização e de monitorização da MEO. 

A MEO refere ainda que “não conhece os parceiros dos beneficiários” (cfr. parágrafo 168. 

da sua pronúncia). Ora, tal afirmação não é totalmente correta, uma vez, havendo 

instaladores que prestam serviços à MEO e aos beneficiários e que pertencem ao mesmo 

grupo empresarial, a empresa terá, inevitavelmente, de os conhecer. Mas ainda mais 

importante é o facto de a MEO efetivamente conhecer todos os instaladores que atuam 

nas suas infraestruturas, uma vez que possui no seu portal wholesale, para cada operador 

beneficiário, uma tabela contendo uma lista dos técnicos credenciados (por entidades 

credenciadoras por si indicadas), que prestam os serviços de instalação ao respetivo 

beneficiário. A figura seguinte ilustra o cabeçalho da referida tabela. 

 

O argumento apresentado pela ANACOM, de que o acompanhamento da MEO “resulta 

num aumento significativo dos custos dos beneficiários (que seriam refletidos nas suas 
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ofertas) face aos custos incorridos pela MEO na instalação dos seus próprios cabos, o que 

colide com o princípio de EdI e colocaria os beneficiários numa posição concorrencial 

desvantajosa na disputa de clientes a nível retalhista”, não pode ser descontextualizado. 

Com efeito, a ANACOM não se refere a um aumento dos preços retalhistas dos 

beneficiários em consequência dos acompanhamentos efetuados pela MEO no âmbito da 

ORAC e da ORAP. O que afirma é que os custos incorridos pelos beneficiários por via da 

faturação dos acompanhamentos realizados pela MEO são superiores aos custos 

incorridos pela MEO, em virtude do desbalanceamento entre o número de 

acompanhamentos de instalações de cabos da MEO, por um lado, e o número de 

acompanhamentos de instalações de cabos dos beneficiários, por outro lado, o que, no 

limite, se poderá repercutir no nível dos preços retalhistas praticados pela MEO, face aos 

preços retalhistas praticados pelos beneficiários, prejudicando estes últimos. Tal 

argumento é clarificado na decisão final.  

Assim, face ao exposto, a ANACOM entende que, numa ótica de equivalência entre a MEO 

e os beneficiários, se justifica plenamente limitar o número de acompanhamentos a faturar 

pela MEO. 

Segundo a MEO, “o SPD não fundamenta minimamente a escolha de 10% do número de 

respostas positivas da MEO a pedidos de instalação e notificações de intervenção 

remetidos durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 acompanhamentos” – 

cfr. parágrafo 186. da sua pronúncia). Esclarece-se a este propósito que, nos termos 

constantes do SPD, a limitação a introduzir refere-se ao número máximo anual de 

acompanhamentos de instalações e intervenções a faturar pela MEO, considerando o valor 

de 10% do número de respostas positivas da MEO a pedidos de instalação e notificações 

de intervenção remetidos durante o ano anterior. Salienta-se que a percentagem de 10% 

indicada pela ANACOM no SPD teve como referência a informação transmitida pelos 

instaladores sobre a prática de realização de auditorias neste contexto e que incidem num 

universo daquela ordem de grandeza (conforme referido no Relatório da audiência prévia 

e da consulta pública sobre o sentido provável de decisão relativo a alterações à ORAC e 
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à ORAP, que foi aprovado por decisão do Conselho de Administração de 25.07.201968). Na 

ausência de outra informação, considerou-se este indicador (percentagem de instalações 

alvo de auditorias) como uma referência adequada para se definir o limite em causa. 

Não obstante, admite-se que, face à concessão de uma maior autonomia aos beneficiários 

(e.g., na instalação dos seus cabos de drop de cliente), será adequada a aplicação de um 

limite correspondente a 20% do número de respostas positivas da MEO a pedidos de 

instalação e notificações de intervenção (portanto, de um limite superior ao previsto no 

SPD). De acordo com a informação disponível, a duplicação do valor constante do SPD (e 

resultante das estimativas dos instaladores sobre a percentagem de instalações 

auditadas), permitirá, numa base trimestral, e mesmo sem informação adicional, estimar a 

proporção de eventuais incumprimentos e atuar em conformidade (p. ex., através de 

vistorias ou auditorias a posteriori a situações/circunstâncias idênticas às detetadas). 

Adicionalmente, e de forma a precaver eventuais flutuações significativas na procura de 

pedidos por parte dos beneficiários, mais suscetíveis de ocorrer com a consideração de 

um universo de referência correspondente a um período anual, a ANACOM entende 

razoável69 que o universo de referência, para efeitos de apuramento do número máximo de 

acompanhamentos pela MEO que poderão ser objeto de faturação no mês N, deixe de ser 

o ano anterior (tal como previsto no SPD) e passe a ser os de três meses anteriores ao 

mês ‘N-1’ (sendo ‘N’ o mês para o qual se define o acima referido limite máximo de 

 

68 No SPD consta que "Foi ainda confirmado que a 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." (início da página 23). No Relatório da Consulta ao SPD 

de 25.05.2018, do qual resultou o SPD aqui em análise foi referido o seguinte (final da página 54/início da 

página 55: "Acresce que, sendo prerrogativa da MEO acompanhar (ou não) uma instalação (ou uma 

intervenção) de um beneficiário, entende-se justificável definir um limite para a MEO faturar pelo serviço de 

acompanhamento. Assim, entende-se adequado e proporcional definir-se na ORAC e na ORAP um limite 

máximo anual de acompanhamentos às instalações e intervenções realizadas por cada beneficiário a faturar 

pela MEO, correspondente a 10% do número de respostas positivas da MEO a pedidos de instalação e 

intervenção remetidos durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 acompanhamentos. O valor de 

10% aqui definido tem como referência a prática de auditorias (a posteriori) que se realizam neste contexto, e 

que incidem num universo da mesma ordem de grandeza. " (aqui sublinhado). 

Disponível em 

https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioAlteracORAC_ORAP.pdf?contentId=1476963&field=ATTACHED_

FILE.  

69 Em linha com o proposto pela MEO. 

https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioAlteracORAC_ORAP.pdf?contentId=1476963&field=ATTACHED_FILE
https://www.anacom.pt/streaming/RelatorioAlteracORAC_ORAP.pdf?contentId=1476963&field=ATTACHED_FILE
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acompanhamentos a faturar pela MEO). Por conseguinte, no mês ‘N’, o número máximo 

de acompanhamentos que poderão ser faturados pela MEO corresponde a 20% do número 

médio mensal de respostas positivas a pedidos colocados por um beneficiário nos meses 

‘N-4’, ‘N-3’ e ‘N-2’. Por consistência, ajusta-se o número mínimo de acompanhamentos a 

faturar no mês ‘N’ de 10 para dois.  

Esclarece-se, ainda, que, sem prejuízo da imposição do suprarreferido limite de 20%, 

relativo ao número máximo de acompanhamentos a faturar pela MEO, nada impede esta, 

querendo, acompanhe sempre as instalações e intervenções a realizar pelos beneficiários 

(e.g., por razões relacionadas com a segurança e integridade das infraestruturas). 

Concordando com o proposto pela NOS, entende-se que a MEO deve comunicar 

mensalmente a cada beneficiário, o número de pedidos tidos em consideração para 

definição do limite de 20%, de modo a garantir a consistência entre os dados de ambas as 

partes. 

Em todo o caso, reforça-se que mesmo nas instalações e intervenções dos beneficiários 

em que a MEO não realize acompanhamento, esta não deixará, naturalmente, de poder 

sempre realizar auditorias posteriores, à semelhança das que afirma realizar no caso das 

instalações dos seus próprios cabos. 

Face ao exposto, altera-se o disposto no ponto decisional D4 do SPD (que no projeto de 

decisão final passa a ser identificado como D1) nos seguintes termos: 

“D4.  Deve a MEO prever na ORAC e na ORAP um limite máximo mensal anual de 

acompanhamentos de instalações e intervenções realizadas por cada 

beneficiário, a faturar pela MEO, correspondente, no mês ‘N’, a 2010% da 

média mensal do número de respostas positivas da MEO a pedidos de 

instalação e notificações de intervenção remetidos durante os meses ‘N-2’, 

‘N-3’ e ‘N-4’ o ano anterior, e considerando um mínimo de 210 

acompanhamentos por mês.  

 No caso específico da ORAC, tendo em conta a alteração na oferta segundo a 

qual os pedidos de instalação a submeter pelos beneficiários darão lugar a 

meras notificações, o limite máximo no mês ‘N’ corresponde a 2010% do 
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número médio de notificações de instalações e de intervenções remetidas 

pelo beneficiário nos meses ‘N-2’, ‘N-3’ e ‘N-4’’o ano anterior, considerando 

um mínimo de 210 acompanhamentos por mês. 

 Deverá a MEO comunicar mensalmente, a cada beneficiário, o número de 

pedidos tidos em consideração para definição do limite de 20%.” 

D 5. Nos casos em que um acompanhamento pela MEO abrange, quer o horário 

útil, quer fora do horário útil, a MEO deve faturar o valor correspondente ao 

acompanhamento na devida proporção dos horários em que o 

acompanhamento teve lugar. 

A MEO informa que a percentagem de beneficiários que indica pretender acompanhamento 

em horário pós-laboral, aceitando os respetivos custos, é residual. Mais afirma que, num 

universo de [IIC] 

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

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

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

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

……………………………………………….. [FIC] Sem prejuízo do exposto, a MEO afirma 

não se opõe a esta proposta de decisão da ANACOM. 

A Vodafone concorda com a medida prevista no ponto decisional D5, porque representa 

uma redução significativa dos pagamentos totais incorridos por cada beneficiário pelo 

serviço de acompanhamento. Com efeito, considera que70 a introdução do conceito de 

proporcionalidade a pagar entre os horários nos quais o acompanhamento teve lugar é 

muito positiva e mais equitativa para os beneficiários, porque de outra forma poderiam ser 

obrigados a pagar valores mais elevados do que lhes deveria ser exigido. Acresce, 

segundo a Vodafone, que uma solução diversa poderia resultar na cobrança de dois 

 

70 Sem prejuízo dos comentários que apresentou no âmbito do SPD de 25.05.2018 sobre a introdução de 

preços máximos de acompanhamento e supervisão, definidos em função do período horário no qual o 

acompanhamento é efetuado (i.e., em horário útil ou fora do horário útil). 
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acompanhamentos, sem que tal fosse razoável porque existem atividades que não se 

repetem (e.g., a deslocação do técnico). 

A NOWO/ONI consideram positiva a medida prevista no ponto decisional D5, porque 

permitirá uma significativa melhoria operacional para as ofertas. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se que a MEO não se opõe a este ponto decisional e que a Vodafone e a 

NOWO/ONI concordam com o mesmo.  

Efetivamente, nos casos em que um acompanhamento realizado pela MEO abrange um 

período temporal que inclui, quer o horário útil, quer um período fora do horário útil, a 

ANACOM entende que a MEO deve faturar o valor correspondente à devida proporção dos 

horários em que o acompanhamento teve lugar. 

A MEO não fundamenta, nem apresenta quaisquer argumentos consubstanciados, que 

demonstrem que a implementação do previsto no ponto decisional D6 conduziria a [IIC] 

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

……………………………….. [FIC] euros.  

Face ao exposto, a ANACOM mantém o disposto no ponto decisional D5 do SPD (que 

no projeto de decisão final passa a ser identificado como D2). 

 

D 6. Deve clarificar-se na ORAC e na ORAP que, mesmo não tendo o beneficiário 

indicado a possibilidade de execução do trabalho fora do horário útil, não fica 

impedido de o executar, no sentido de concluir o mesmo, caso os trabalhos 

se prolonguem após o fim do horário útil. 

A MEO refere nada ter a opor ao ponto decisional D6, desde que se aplique apenas à 

conclusão de um pedido de acesso e instalação e que fique definido um prazo máximo de 

prolongamento dos trabalhos (sugerindo, para o efeito, o prazo de 1 hora), sob pena de o 

beneficiário poder continuar os trabalhos indefinidamente, o que, a seu ver, não seria 

aceitável. Acrescenta que considera que os beneficiários devem planear de forma 
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adequada os trabalhos, pelo que o prazo por si sugerido é razoável. Sem prejuízo, a MEO 

nota que a medida prevista em D6 já é aplicada na prática, não tendo registo de situações 

em que os beneficiários tenham sido impedidos de concluir um determinado trabalho por 

ter sido ultrapassado o horário útil. Assim, a MEO considera estranho que a NOS tenha 

identificado esta necessidade de alteração e que a ANACOM se disponha a aceitar 

qualquer input dos operadores, mesmo sem estar suportado em evidências e casos reais, 

para impor obrigações à MEO. 

A NOS considera que, com o disposto em D6 seria limitada a possibilidade de os trabalhos 

se prolongarem após o horário útil apenas quando tal foi previsto pelo beneficiário ou com 

o intuito de se conseguir concluí-los nesse dia. Considera ainda que esta conclusão dos 

trabalhos pode ser entendida como apenas aplicável quando for para concluir a totalidade 

dos trabalhos que levaram ao acesso à infraestrutura da MEO, sendo que será comum os 

trabalhos poderem prolongar-se para conclusão de um trabalho parcelar que esteja a ser 

feito (e.g., a conclusão da passagem de fibra nos postes daquela rua ou das CV da rua). 

Sem prejuízo, a NOS entende que não faz sentido existir uma limitação à continuidade dos 

trabalhos do beneficiário, independentemente das circunstâncias aplicáveis, na medida em 

que a opção de acompanhar a intervenção no terreno é da MEO e o pagamento está 

assegurado. Assim, considera que, não existindo riscos associados, o disposto em D6 

deverá ser alterado de forma a garantir que o beneficiário não fica impedido de executar 

os trabalhos que entenda, apenas porque o horário útil das equipas da MEO já terminou. 

Esta inflexibilidade é, em seu entender, claramente injustificada dada a ausência de 

impacto para a MEO da opção do beneficiário em manter os trabalhos após o horário útil 

previsto nas ofertas, em especial quando em trabalhos no terreno é comum ocorrerem 

imprevistos que impõem a necessidade de, no momento, se realizarem ajustamentos na 

execução dos mesmos. 

A Vodafone considera a medida estabelecida em D6 positiva e adequada face à realidade 

das situações e a imprevisibilidade com que, por vezes, os técnicos que estão no terreno 

se deparam, pelo que concorda com a respetiva introdução. Segundo a Vodafone, embora 

em termos de planeamento se possa considerar que a realização de uma determinada 

atividade/tarefa implicará um determinado número de horas, a deslocação dos técnicos ao 

local e a avaliação das exatas e reais condições poderá revelar uma realidade distinta e a 
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necessidade de realização de atividades/tarefas adicionais face ao inicialmente previsto. 

Com efeito, para a empresa, a imperatividade de os trabalhos terem de terminar findo o 

horário comunicado à MEO, com o consequente abandono do técnico da MEO, tem 

consequências graves quer para os beneficiários, quer para os clientes finais dos serviços 

de comunicações eletrónicas. No caso de intervenção por motivo de avaria, os clientes 

finais ficam sem serviço(s) durante um período de tempo significativamente mais alargado, 

em seu claro prejuízo e em prejuízo dos beneficiários. 

A NOWO/ONI consideram positiva a medida prevista no ponto decisional D6, porque a 

mesma permitirá uma significativa melhoria operacional para as ofertas. 

Entendimento da ANACOM 

Em primeiro lugar, o facto de a MEO afirmar que não tem registo de situações em que os 

beneficiários tenham sido impedidos de concluir um determinado trabalho por ter sido 

ultrapassado o horário útil, não é por si só demonstrativo de que este tipo de situações não 

ocorre (ou que não possa ocorrer), ainda que pontualmente. Nestas situações, a conclusão 

dos trabalhos de instalação de um beneficiário teria de ser adiada para um outro dia 

(eventualmente, e na melhor das hipóteses, para o dia útil seguinte). 

Ainda assim, atendendo a que a ANACOM no ponto decisional D4 limita (e reduz) o número 

de acompanhamentos que podem ser faturados pela MEO, limitando deste modo, ainda 

mais, a relevância das situações abrangidas pelo ponto decisional D6, e tendo em conta o 

necessário planeamento por parte dos beneficiários relativamente às instalações, 

nomeadamente quando haja acompanhamento por parte da MEO, entende-se razoável 

acomodar a proposta da MEO de o beneficiário poder concluir os trabalhos no próprio dia 

fora do horário útil, quando tal se prolongue até uma hora.  

Pelo mesmo motivo, i.e., havendo uma limitação (e uma redução) no número de 

acompanhamentos que podem ser faturados pela MEO, não se concorda com a proposta 

da NOS de alterar o disposto no ponto decisional D6 para garantir que o beneficiário não 

fica impedido de executar os trabalhos que entenda, apenas porque o horário útil das 

equipas da MEO já terminou.  
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Já quanto à questão suscitada pela NOS, de a referência à conclusão dos trabalhos poder 

ser entendida com o apenas aplicável quando for para concluir a totalidade dos trabalhos 

que levaram ao acesso à infraestrutura da MEO, esclarece-se que havendo situações de 

trabalhos parcelares (i.e., que decorrem faseadamente), o que está em causa é a 

conclusão do trabalho projetado para o dia em questão (o que não tem de corresponder 

necessariamente à conclusão da instalação ou da intervenção tal como pretendido pela 

MEO). 

Em todo o caso, o beneficiário deve executar os trabalhos, cumprindo todas as normas de 

segurança em vigor e garantindo que não coloca em risco a segurança de pessoas e bens, 

nem a estabilidade do traçado da MEO, e sempre que detete alguma situação que possa 

colocar em risco a segurança de pessoas e bens ou colocar em risco a integridade da rede 

ou a prestação de serviços de comunicações eletrónicas, deve comunicá-lo de imediato à 

MEO. 

Face ao exposto, justifica-se alterar o ponto decisional D6 do SPD (que no projeto de 

decisão final passa a ser identificado como D3) de acordo com o atrás referido e no sentido 

de se clarificar o que se entende por “concluir o trabalho” (ou seja, é dar a possibilidade de 

concluir o trabalho projetado para esse dia até uma hora após o fim do horário útil, o que 

pode não corresponder necessariamente à conclusão da instalação ou da intervenção tal 

como pretendido pela MEO), que passa a dispor o seguinte: 

“D6. Deve a MEO clarificar na ORAC e na ORAP que, mesmo não tendo o 

beneficiário indicado a possibilidade de execução do trabalho fora do horário 

útil, não fica impedido de o executar, no sentido de concluir o trabalho 

projetado para esse dia, mesmo, caso os trabalhos se prolonguem podendo 

prolongá-lo por mais 1 hora (após o final do horário útil).” 

4.3. Penalidades  

D 7. Deve haver, para as partes envolvidas (MEO e beneficiário), um limite máximo 

do valor total a pagar, por qualquer uma das partes à outra, a título de 

penalidades por incumprimento, que não deverá ser superior, para o conjunto 

de ocorrências em cada ano civil, a 10% do valor de faturação dos serviços 
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prestados no mesmo ano ao beneficiário envolvido, ao abrigo da ORAC e ao 

abrigo da ORAP. 

A MEO considera71 que os pontos decisionais D7 e D8 (este último, objeto da próxima 

secção) não alcançariam o devido balanço entre a atribuição de maior autonomia e 

agilidade aos beneficiários no acesso às suas infraestruturas e a introdução de penalidades 

que promovam a utilização dessas infraestruturas de acordo com as regras definidas nas 

ofertas de referência (ORAC e ORAP). Segundo a MEO, no tema das penalidades por 

incumprimento está em causa um equilíbrio que deve ser mantido (e promovido), de modo 

a serem respeitados os direitos e interesses na utilização das condutas e dos postes da 

MEO. Assim, para se garantir a não discriminação e a concorrência efetiva entre os vários 

operadores, a MEO considera dever ser concedida maior autonomia e agilidade no acesso 

às infraestruturas, procurando as penalidades por incumprimento promover a utilização das 

infraestruturas de acordo com as regras das ofertas de referência, garantindo-se o direito 

de propriedade da MEO sobre as mesmas. 

Para a MEO é essencial que as penalidades (tanto para a MEO, como para os 

beneficiários) tenham efeito dissuasor, sob pena de o incumprimento compensar, e de os 

operadores estarem disponíveis para correr esse risco. A empresa concorda que não se 

deve considerar que72 “as penalidades constituam uma fonte de receitas adicional para a 

MEO ou para os beneficiários, mas sim que incentivem o cumprimento pelos operadores 

das regras definidas nas ofertas” (sublinhado da MEO). Segundo a empresa, a principal 

finalidade das penalidades no presente âmbito não seria de natureza compensatória, mas 

de dissuasão do incumprimento das regras aplicáveis em matéria das ofertas de utilização 

das infraestruturas (ORAC e ORAP).  

A MEO defende que as penalidades devem funcionar como um incentivo ao cumprimento 

por parte dos operadores (tanto da MEO, como dos beneficiários), tendo em vista o respeito 

pelas regras e procedimentos estabelecidos nas ofertas, e que a penalidade só é 

dissuasora do incumprimento caso o respetivo montante torne o incumprimento claramente 

desvantajoso para o potencial infrator, o que considera que não sucede com uma limitação 

 

71 À semelhança do que afirmou no âmbito do SPD de 25.05.2018. 

72 Cfr. referido na página 15 do SPD. 
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(tão estrita) ao montante máximo a pagar a título de penalidades por incumprimento, como 

proposto em D7. 

Segundo a MEO, esta limitação retiraria a natureza compulsivo-sancionatória das 

penalidades, ainda para mais quando se aplica indistintamente a todas as situações, i.e., 

em caso de incumprimento negligente ou grosseiro, pontual ou reiterado. A MEO 

questiona, assim, qual o incentivo para os beneficiários cumprirem determinadas regras 

quando o teto máximo de penalidades tiver sido atingido, e acrescenta que a situação não 

seria idêntica para a MEO, porque caso esta incumpra reiteradamente as regras das 

ofertas de referência, a ANACOM terá sempre a possibilidade de reagir a essa situação, o 

que não sucede com os beneficiários.  

Assim, a MEO considera que o teto máximo de aplicação de penalidades deve ser superior, 

de forma a assegurar o seu caráter dissuasor, e que deve ser excluído em casos dolosos 

ou reiterados. Posto isto, a MEO discorda que o montante máximo a pagar a título de 

incumprimento seja “simultaneamente desincentivador de incumprimentos e limitador dos 

custos a suportar por cada operador neste âmbito” (cfr. página 15 do SPD), referindo ser 

essencial distinguir o nível de penalidade (tanto no caso de penalidades aplicáveis aos 

beneficiários, como de penalidades aplicáveis à MEO) consoante tenha ocorrido a título de 

dolo ou de mera negligência, o que entende a ANACOM não faz. 

A MEO assinala também que apesar de ter no passado sugerido a definição de limites 

máximos para os montantes das penalidades – sem prejudicar o seu caráter dissuasor – 

só agora, com a bilateralização das penalidades, é que a ANACOM veio aceitar este 

princípio, o que considera corresponder a um tratamento discriminatório e injustificado da 

MEO face aos beneficiários, em desrespeito do princípio da EdI. Argumenta que, ao invés 

de se zelar por ambos os interesses em causa (os da MEO e os dos beneficiários), com o 

ponto decisional D7, a ANACOM opta por salvaguardar os interesses dos beneficiários e 

desconsiderar os interesses e direitos de que a MEO dispõe como titular das 

infraestruturas73. Deste modo, considera que a fixação de um limite máximo ao valor a 

 

73 A MEO acrescenta ainda o facto de ser reiterado (e abertamente assumido) o incumprimento da NOS por 

ocupação indevida, conforme desenvolvido na página 8 da pronúncia da MEO ao SPD de 25.05.2018. Segundo 

a MEO, seria de esperar que a ANACOM tomasse uma posição quanto a esta matéria e adotasse normas de 
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pagar a título de penalidades por incumprimento funcionaria como um “incentivo” ao 

incumprimento das regras previstas na ORAC e na ORAP, sendo um conforto para os 

beneficiários, dado que passam a ter a “garantia” de que uma eventual indemnização 

devida à MEO a título de penalidades por incumprimento está limitada a um valor máximo 

(independentemente da penalidade e do tipo de facto em causa). 

Acresce, segundo a MEO, que seria falso o argumento da ANACOM de que “existem 

normalmente limites às penalidades nas várias ofertas da MEO” e retira daí a decisão de 

que se deve “limitar, de forma recíproca e proporcional, o valor total a pagar” pelos 

beneficiários, quando não existe, nem nunca existiu, nas ofertas reguladas da MEO, 

qualquer limitação do valor das penalidades a pagar em função do valor dos proveitos, 

existindo, no caso de algumas penalidades. Valores individuais máximos que excedem o 

dano efetivo dos beneficiários. A MEO nota que não tem aplicado o “limite de 

responsabilidade” contratualmente definido (nos casos aplicáveis) para efeitos da limitação 

dos valores a pagar (sendo que tal limite anual para o conjunto das ocorrências, quando 

definido, nunca é inferior a 25% dos proveitos). 

Por outro lado, considera que as penalidades dos beneficiários estarão tão limitadas quanto 

as penalidades da MEO, dado que são valores fixos ou finitos, sendo os valores a pagar 

proporcionais ao volume e à gravidade dos incumprimentos, e não sendo os valores das 

penalidades aplicáveis aos beneficiários, desincentivadores dos incumprimentos74.  

Segundo a MEO, existiria uma assimetria no tratamento que lhe é dado face aos 

beneficiários – várias penalidades a incidir sobre a MEO são de 50 euros por dia, com limite 

de 3.000 euros (60 dias), enquanto na penalidade do beneficiário por entrega de cadastro 

fora de prazo o limite seria de 325 euros (50 euros por dia até ao limite indicado). Dando 

como exemplo o caso de um beneficiário com uma faturação pequena/insignificante, mas 

sobre o qual a MEO verifica, entretanto, que tem um nível de ocupação das infraestruturas 

muito mais relevante do que era conhecido (e.g., 10 vezes superior), questiona qual o 

sentido e a razoabilidade da decisão de as penalidades a pagar serem em função dos 

 

modo a não permitir que o incumprimento passe impune, mas surpreendentemente a atuação da entidade 

reguladora é precisamente em sentido oposto. 

74 Tal como a Ordem dos Engenheiros referiu no âmbito do SPD de 25.05.2018. 
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proveitos que aufere com o beneficiário, pelo que esse modelo de penalidades seria 

incentivador do incumprimento das regras definidas. 

Assim, a MEO considera que a limitação prevista no ponto decisional D7 não seria 

razoável, nem respeitaria os objetivos da sua definição75, pelo que deveria ser eliminada. 

Contudo, caso a ANACOM entenda manter o referido ponto decisional, propõe que o limite 

máximo não seja inferior a 40% da faturação anual dos serviços prestados ao beneficiário 

envolvido. 

A NOS considera que o limite máximo às compensações – de 10% da faturação – imposto 

pela ANACOM parece excessivo quando se está mediante faturações que podem atingir 

os [IIC]        [FIC] de euros/ano (sem IVA). Assim, para a NOS, um valor de [IIC]          [FIC] 

de euros/ano de penalidades a pagar seria abusivo e desproporcionado face aos danos 

em causa, devendo o referido limite ser reduzido para 2%. 

A Vodafone está de acordo76 com a introdução de um limite máximo do valor total a pagar 

por qualquer uma das partes à outra, para o conjunto de ocorrências em cada ano civil, 

sobretudo atendendo ao racional subjacente à introdução desta limitação, ou seja, que a 

aplicação de penalidades não constitua uma fonte de receitas, mas antes que cumpra o 

efeito dissuasor de incumprimento das obrigações.  

Não obstante, e pese embora esta questão não tenha sido incluída no ponto decisional, 

face ao indicado pela ANACOM no Relatório da consulta ao SPD de 25.05.201877, a 

Vodafone questiona se a ANACOM pretende que esta solução seja apenas provisória ou 

que se mantenha no tempo. Em sua opinião deveria assumir um carácter definitivo, por 

razões de segurança jurídica e para evitar que os operadores (MEO e beneficiários) 

 

75 Mesmo admitindo que tal nunca se aplicará ao direito de a MEO receber as importâncias devidas pela 
ocupação das infraestruturas. 
76 Dado que as novas versões das ofertas de referência contemplarão mais penalidades a favor da MEO e dos 
beneficiários. 
77 Cfr. página 87 do Relatório “(…) entende-se que deve ser limitado o valor total das penalidades aplicáveis, 

pelo menos numa fase de transição de um regime sem penalidades para um com penalidades, para os 

incumprimentos ocorridos num determinado ano, ao abrigo da ORAC, entre a MEO e um beneficiário, a 10% 

do valor de faturação dos serviços prestados no mesmo ano a esse beneficiário, no âmbito da ORAC” 

(sublinhado e destacado pela Vodafone). 
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utilizem estas penalidades como mecanismos de receita adicional78. Caso se confirme que 

se trata de uma solução provisória e que apenas vigorará durante um período limitado, a 

Vodafone considera que importa que se esclareça durante quanto tempo tal situação se 

verificará e qual o regime a aplicar findo aquele período. 

A NOWO/ONI concordam com a medida prevista no ponto decisional D7, porque prevê 

reciprocidade e proporcionalidade entre os valores máximos de penalidades aplicáveis à 

MEO e aos beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

Assinala-se que a generalidade das ofertas de referência da MEO não preveem a aplicação 

de penalidades por incumprimento por parte dos beneficiários. Neste contexto, a introdução 

de um conjunto extenso de penalidades por incumprimento dos beneficiários, na ORAC e 

na ORAP – nas versões publicadas em novembro de 201979 – constituiu uma evolução que 

foi avaliada com a devida cautela, tendo sido considerada proporcional (conforme 

explicitado na decisão da ANACOM de setembro de 2019).  

Neste sentido, e em linha com o que a MEO afirma, esclarece-se que foi tida em conta, 

pela ANACOM, a necessidade de se assegurar um equilíbrio entre a atribuição de maior 

autonomia e agilidade aos beneficiários no acesso às infraestruturas da MEO – o qual deve 

seguir uma lógica de equivalência de acesso (segundo o padrão de EdI) – e a aplicação 

de penalidades que promovam a utilização dessas infraestruturas de acordo com as regras 

definidas nas ofertas de referência (ORAC e ORAP). Foi esse equilíbrio que a ANACOM 

acautelou, nomeadamente na decisão de 12.09.2019 sobre alterações à ORAC e à ORAP, 

incentivando o cumprimento de regras que se consideram essenciais para o bom 

funcionamento daquelas ofertas, atenta a necessidade de equilibrar mais liberdade de 

acesso com mais responsabilidade. Com efeito, no relatório aprovado em 25.07.2019, a 

ANACOM já havia referido que: “entende-se que para cada situação concreta as 

penalidades devem ser analisadas de forma autónoma, para cada um dos tipos de 

 

78 Em linha com o preconizado pela ANACOM no SPD (cfr. página 15). 

79 Com exceção da penalidade por incumprimento do prazo de envio de cadastro pelo beneficiário, a qual vigora 

na ORAP desde a sua versão inicial de dezembro de 2010 (corresponde à penalidade 5 da ORAPv8). 
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incumprimento, no sentido da sua eventual penalização, não se perdendo o efeito 

dissuasor respetivo”.  

Sobre a natureza compulsória-sancionatória que a MEO atribui às penalidades, sempre se 

dirá que não é pelo facto de a empresa o afirmar repetidamente, que as penalidades aqui 

em causa passam a ter tal natureza. Na verdade, estas penalidades não cumprem aqui, 

juridicamente, essa função compulsória-sancionatória, pois a MEO não tem poder 

sancionatório sobre as beneficiárias das suas ofertas. Neste modelo, as penalidades visam 

mormente constituir um incentivo ao cumprimento das regras estabelecidas nas ofertas. 

Adicionalmente, reitera-se que o objetivo da introdução das penalidades a incidir sobre os 

beneficiários da ORAC e da ORAP não foi, e não é, o de estas constituírem uma fonte de 

receitas adicionais para a MEO – entendimento com o qual a própria empresa concorda –

, mas sim o de incentivarem o cumprimento, pelos beneficiários, das regras definidas nas 

ofertas de referência. Sem prejuízo, em qualquer momento, perante factos e provas 

apresentadas pela MEO, que demonstrem incumprimentos sistemáticos (por dolo e/ou 

negligência), por parte dos beneficiários, das regras estabelecidas nas ofertas de 

referência, a ANACOM sempre poderá atuar no âmbito das suas competências, inclusive 

revendo os valores das penalidades ou o limite estabelecido neste ponto decisional, se 

assim e quando se justificar.  

Como tal, relativamente às penalidades por incumprimento previstas na ORAP, a ANACOM 

entende que a comparação apresentada pela MEO, entre os limites das penalidades por 

incumprimento da sua responsabilidade e os limites das penalidades por incumprimento 

da responsabilidade do beneficiário por não entrega atempada de cadastro atualizado, não 

colhe porque, embora se reconheça que os limites são efetivamente diferentes, o que está 

em causa, no ponto decisional aqui em causa, é o valor total acumulado das penalidades. 

Naturalmente que o beneficiário quererá minimizar o valor das penalidades a pagar à MEO, 

pelo que se considera que não é por existir um limite máximo a pagar a título de 

penalidades (neste caso, pelo beneficiário à MEO), definido em função do valor da 

faturação dos serviços prestados pela MEO, que são incentivados eventuais 

incumprimentos. O valor máximo definido pela ANACOM foi considerado um valor 

simultaneamente desincentivador de incumprimentos e limitador dos custos a suportar por 
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cada operador neste âmbito. Em todo o caso, conforme atrás referido, a ANACOM não 

deixará de acompanhar em permanência a evolução desta matéria e, caso verifique que o 

limite agora estipulado não é suficientemente desincentivador dos incumprimentos, poderá 

intervir, nomeadamente no sentido de o aumentar, respeitando, naturalmente, o 

procedimento aplicável, nomeadamente, envolvendo a participação dos interessados. 

Acresce que o disposto no ponto decisional D7 é simétrico, i.e., aplica-se o mesmo limite 

ao valor total de compensações por incumprimento a pagar quer por parte da MEO, quer 

por parte do beneficiário, pelo que não se compreende como é que tal poderá 

“corresponder a um tratamento discriminatório e injustificado da MEO face aos 

beneficiários, em desrespeito do princípio da EdI”, conforme avança a MEO na sua 

pronúncia. Como referido no SPD, a ANACOM entendeu que se justifica plenamente definir 

este limite, de forma recíproca e proporcional, atendendo, nomeadamente, a que estão 

normalmente previstos, nas várias ofertas grossistas da MEO, limites às penalidades 

(aplicáveis à MEO) e que não se pretende que tais penalidades constituam fontes de 

receitas para qualquer uma das partes envolvidas. 

A MEO refere que não existe, nem nunca existiu, nas suas ofertas reguladas qualquer 

limitação do valor das penalidades a pagar em função do valor dos proveitos e que não 

tem aplicado o “limite de responsabilidade” contratualmente definido (nos casos aplicáveis) 

para efeitos da limitação dos valores a pagar (sendo que tal limite anual para o conjunto 

das ocorrências, quando definido, nunca é inferior a 25% dos proveitos). 

No entanto, ainda no âmbito do acesso às condutas e postes da MEO, nota-se que na 

minuta dos contratos proposta pela MEO às entidades que subcontrata para a prestação 

do serviço de instalação de cabos nas suas infraestruturas80 está previsto um limite de 

penalidades a pagar de [IIC] …. [FIC] sobre o valor da faturação. Com efeito, segundo 

essa minuta [IIC]………………………………………………………………………………… 

 

80 Através de fax de 31.05.2017, a ANACOM solicitou à MEO (pedido reiterado em 19.07.2017) o envio de 

cópia dos contratos celebrados entre esta e empresas subcontratadas no âmbito de trabalhos referentes ao 

acesso e utilização das suas condutas e postes. Por mensagem de correio eletrónico de 09.08.2017, a MEO 

remeteu à ANACOM a minuta dos contratos de prestação de serviços que incluem a realização de trabalhos 

referentes ao acesso e utilização das condutas e postes que havia sido proposta recentemente às entidades 

subcontratadas. 



  

 

 

– VERSÃO PÚBLICA – 

  102/210 

 

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

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

Também no contexto de um contrato pré-ORAC celebrado entre a MEO e a ex-ZON foi 

estabelecido um limite máximo a pagar, por qualquer uma das partes à outra, a título de 

responsabilidade contratual e/ou extracontratual, de [IIC] ….. [FIC] Do valor da faturação 

anual para o conjunto de ocorrências por cada ano civil, portanto, um valor numa 

percentagem similar à que a ANACOM pretende estabelecer. 

Respondendo à Vodafone, e não obstante o referido no Relatório da consulta ao SPD de 

25.05.201881, clarifica-se que a ANACOM não pretende que a medida preconizada em D7 

tenha caráter provisório. Sem prejuízo, é uma medida que, tal como qualquer outra, pode 

vir a ser revista fundamentadamente (e respeitando o princípio da participação dos 

interessados), tendo em conta, nomeadamente, a evolução do mercado e o incentivo para 

ambas as partes no que diz respeito ao nível de cumprimento das condições definidas e 

as razões que estão na base de eventuais incumprimentos. 

A NOS, atendendo a que poderia ser atingida uma faturação anual de [IIC] ……………. 

[FIC] de euros, considera o limite de penalidades a pagar (de 10% do total de faturação) 

excessivo – ou seja [IIC] …………… [FIC] de euros por ano –, defendendo que tal limite 

seja reduzido para 2% – ou seja, ascenda a [IIC] ……….. [FIC] euros.  

Ora, importa referir que se um operador atingisse aquele limite, tal significaria, desde logo, 

que haveria um número significativo de incumprimentos, pelo que o beneficiário deveria, 

consequentemente, rever os seus procedimentos para passar a cumprir de forma mais 

escrupulosa e diligente as regras definidas nas ofertas de referência. 

É preciso notar que a ANACOM, nas medidas que preconiza, dirige-se a todo um segmento 

de operadores beneficiários das ofertas de referência (neste caso da ORAC e da ORAP) e 

não apenas a um operador em particular – ou seja, neste caso, à NOS –, pelo que se 

 

81 Cfr. página 87 do Relatório “(…) entende-se que deve ser limitado o valor total das penalidades aplicáveis, 

pelo menos numa fase de transição de um regime sem penalidades para um com penalidades, para os 

incumprimentos ocorridos num determinado ano, ao abrigo da ORAC, entre a MEO e um beneficiário, a 10% 

do valor de faturação dos serviços prestados no mesmo ano a esse beneficiário, no âmbito da ORAC” 

(sublinhado e destacado pela Vodafone). 
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definiu o limite em termos de valor percentual (e não em termos de um valor absoluto). 

Deve, assim, a NOS interpretar o limite máximo do valor total anual a pagar, por qualquer 

uma das partes à outra, a título de penalidades por incumprimento, igual a 10% da 

faturação dos serviços prestados no mesmo ano, como correspondendo à atribuição a si 

mesma de responsabilidades acrescidas no cumprimento das regras definidas nestas 

ofertas de referência. 

Do lado oposto, a MEO defende que o limite seja de 40% mas, como referido 

anteriormente, a própria MEO estabelece nos contratos com os seus prestadores um limite 

inferior – de [IIC] ……[FIC] da faturação – e, no contexto de contrato pré-ORAC celebrado 

entre a MEO e a ex-ZON foi estabelecido um limite máximo a pagar, por qualquer uma das 

partes à outra, a título de responsabilidade contratual e/ou extracontratual82, de [IIC] 

…..[FIC] do valor da faturação anual para o conjunto de ocorrências por cada ano civil, 

portanto, um valor também inferior ao que agora defende. 

Tendo por referência o que se encontra previsto nestes contratos, entende-se que o limite 

máximo do valor total a pagar, por qualquer uma das partes à outra, a título de penalidades 

por incumprimento que foi preconizado no SPD (10%) deve ser revisto, justificando-se a 

definição de um limite de 20% do valor da faturação dos serviços prestados no mesmo ano 

ao beneficiário envolvido, ao abrigo da ORAC e ao abrigo da ORAP. Face ao exposto, a 

ANACOM altera o disposto no ponto decisional D7 do SPD (que no projeto de decisão 

final passa a ser identificado como D4) nos seguintes termos: 

“D7. Deve haver, para as partes envolvidas (MEO e beneficiário), um limite máximo 

do valor total a pagar, por qualquer uma das partes à outra, a título de 

penalidades por incumprimento, que não deverá ser superior, para o conjunto 

de ocorrências em cada ano civil, a 120% do valor de faturação dos serviços 

prestados no mesmo ano ao beneficiário envolvido, ao abrigo da ORAC e ao 

abrigo da ORAP.” 

 

82 Releva-se que na cláusula 17.ª dos contratos-tipo (constantes dos Anexos 5 da ORAC e da ORAP) está 

prevista a possibilidade de definição desse limite. 
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D 8.  Deve ser alterada, na secção 9 da ORAC e na secção 6.2 da ORAP, a 

“penalidade 2. Ocupação indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido 

válido”, da seguinte forma: valor referente à faturação da ocupação (indevida) 

a preços vigentes na ORAC e na ORAP, respetivamente, assumindo, caso não 

seja possível apurar a data de início da ocupação (indevida), uma duração do 

incumprimento de 24 meses (2 anos). 

A MEO considera83 que o raciocínio associado ao ponto decisional D8 se aplicaria apenas 

à definição do valor da penalidade 2, pelo que poderá sempre faturar retroativamente ao 

beneficiário o valor mensal previsto na ORAC e na ORAP, devendo tal ser clarificado pela 

ANACOM na decisão final. Para a MEO, sempre que se aplicar a penalidade 2, aplicar-se-

á também a penalidade 1, relativa ao acesso indevido e a penalidade 13, associada ao 

atraso no envio de cadastro (considerando o valor máximo), o que deve ser igualmente 

clarificado na decisão final. A MEO considera que uma penalidade variável, em função do 

período estimado de incumprimento introduziria uma complexidade injustificada e que 

deveria ser definido o tempo a considerar em todas as situações. Mais alega que tal prazo 

deve ser, desejavelmente, de cinco anos; contudo, aplicando-se de forma cumulativa a 

penalidade 2 com as penalidades 1 e 13, admite que possa ser considerado o mínimo de 

dois anos.  

A MEO salienta que a ANACOM refere que, sendo impossível apurar a data de início de 

ocupação indevida, é adequado e razoável, “(…) tendo em conta a previsível monitorização 

da rede de infraestruturas que a MEO efetuará periodicamente (…)” (sublinhado da MEO), 

considerar o período de 24 meses (dois anos) para aferir o valor da penalidade a aplicar. 

Sobre esta matéria a MEO esclarece que [IIC] 

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

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

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

 

83 Tendo em conta o referido relatório da consulta pública referente ao SPD de 2018, “a penalidade por 

ocupação indevida, ao ser calculada com base na faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na 

ORAC tendo em conta o período que decorre desde a data efetiva de ocupação (indevida) das condutas da 

MEO, apenas repõe o pagamento que é devido à MEO a título dessa ocupação. Naturalmente, nestas 

condições a MEO poderá sempre faturar, adicionalmente à penalidade, o valor que não lhe foi pago em tempo” 

(cfr. página 98 – sublinhado da MEO). 
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Assim, com uma rede desta dimensão, a MEO considera não ser possível efetuar qualquer 

verificação integral, em dois anos, de ocupações não autorizadas. Verificar a ocupação de 

um troço de condutas (duas CV e um troço de ligação entre elas) envolve a deslocação de 

uma equipa ao terreno, identificação dos cabos instalados – que, por vezes, não têm a 

identificação do proprietário do cabo –, e a confrontação da informação recolhida com a de 

cadastro. Acrescenta que é necessário pedir policiamento e autorizações de outras 

entidades (e.g., IP, Câmara Municipal), com custos e prazos de resposta alargados84, 

aplicando-se o mesmo à sua rede de postes. Segundo a MEO, bastaria a ANACOM ter 

realizado um simples exercício de extrapolação, tendo por base as ações de fiscalização 

que efetua, para concluir que não existe fundamento para que o prazo de dois anos se 

coadune com a monitorização periódica da rede de infraestruturas, para além da 

inexistência de recursos e dos custos que tal acarretaria. É por assumir esta “incapacidade 

de fiscalização” que a MEO defende que as penalidades têm de ser dissuasoras do 

incumprimento, pelo que, apenas em abstrato, monitorizaria periodicamente as suas 

infraestruturas, tendo um total conhecimento de todos os cabos que nelas são instalados. 

A MEO refere que, sempre que o beneficiário não apresente provas inequívocas da data 

de instalação dos cabos e equipamentos nas infraestruturas, irá assumir a faturação da 

ocupação das suas infraestruturas por um período de cinco anos, que seria o legalmente 

estabelecido para a prescrição do direito de faturar serviços recorrentes. Para a MEO, uma 

interpretação de que o ponto decisional D8 define que a faturação relativa à ocupação fica 

limitada a uma retroatividade de dois anos seria ilegal e inconstitucional, por colocar em 

causa direitos e garantias elementares e suprimir injustificadamente o direito de 

propriedade da MEO.  

Neste contexto, alude ao que consta das ofertas de postes da E-REDES, e da Orange 

(França) relativamente a este tema: 

 

84 Segundo a MEO, a ANACOM, nas ações de fiscalizações espoletadas, solicita acompanhamento policial e 

ainda autorização aos municípios para que se proceda à abertura de CV na via pública, pelo que considera 

que teria obrigação de revelar maior conhecimento desta realidade. 
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Oferta da E-REDES 

Na oferta da E-REDES85 prevê-se86 que a utilização de infraestrutura sem autorização da 

E-REDES dá origem a uma penalidade de valor igual à anuidade de ocupação, agravado 

em 100%, contabilizado desde a data de assinatura do protocolo ou contrato, o que, no 

entender da MEO, teria um efeito dissuasor eficaz ao aumentar-se a penalidade à medida 

que aumenta o tempo da relação contratual (assumindo-se que tal resulta de ser maior a 

obrigação de o operador conhecer e aplicar os procedimentos definidos no contrato). 

Oferta da Orange 

Refere a MEO que, na oferta da Orange é conferida liberdade de atuação ao beneficiário 

da oferta, mas a Orange tem de ser informada a priori (na fase de análise), tem de haver 

um pedido e um “dossier de fim dos trabalhos” bastante detalhado. Em termos de 

ocupações indevidas, a MEO refere que a oferta da Orange prevê a aplicação de uma 

penalidade por ocupação indevida de condutas ou postes de 1.000 euros por troço, a que 

acresce um valor diário de 6,60 euros até que a situação seja regularizada (na tabela infra, 

retirada da oferta da Orange [à data], ‘P2’ corresponderia a 0,66 euros): 

 

A MEO refere ainda que a quase totalidade dos beneficiários aderiram à ORAC no seu 

lançamento (em 2006/2007), sendo incompreensível que, volvidos 15 anos, continuem a 

aceder e a ocupar infraestruturas da MEO sem pedido válido, aplicando-se o mesmo à 

ORAP. Ou seja, passados nove anos da entrada em vigor desta última oferta (2010), para 

 

85 Regulamento de acesso e utilização das infraestruturas das redes de distribuição de energia elétrica aptas 

ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas (disponível em https://www.edpdistribuicao.pt/pt-

pt/empresas/espaco-em-postes-de-baixa-tensao). 

86 No ponto 2, do artigo 36.º (Sanções aplicáveis em virtude de incumprimento do regulamento) do referido 

regulamento. 

https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/empresas/espaco-em-postes-de-baixa-tensao
https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/empresas/espaco-em-postes-de-baixa-tensao
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a MEO não é aceitável assistir a acessos e instalações em postes da empresa sem que os 

beneficiários os suportem em pedidos válidos. A MEO considera esta penalidade relevante 

porque pressupõe dolo do beneficiário, não equacionando que se instale um cabo nas suas 

infraestruturas sem pedido e que tal se deva a negligência. 

Para a NOS, a compensação por ocupação indevida, que passa a corresponder à faturação 

equivalente a 24 meses de incumprimento, parece correta mas deverá ser reforçado que 

esta só entra em vigor 18 meses após ter sido enviado pela MEO o cadastro associado, e 

que as áreas de central onde exista rede instalada em condutas e postes no âmbito dos 

acordos específicos celebrados entre os beneficiários e a MEO, previamente à entrada em 

vigor das ofertas, deverão ser excluídas e alvo de tratamento específico. 

A Vodafone entende que se assuma um período de incumprimento de 24 meses87 para o 

valor máximo da penalidade a aplicar em caso de ocupações indevidas, porque só assim 

se poderá assegurar a previsibilidade jurídica e contabilística neste tipo de situações. 

Adicionalmente, nos casos em que é constatada a ocupação indevida no âmbito da ORAP 

e da ORAC, considera que não deverá ser exigido ao beneficiário o pagamento de valores 

referentes aos pedidos de viabilidade e de instalação, uma vez que os cabos já se 

encontram instalados e que, com o pagamento da penalidade, a situação de irregularidade 

deverá considerar-se sanada. Para este efeito, é importante para a Vodafone que a MEO 

proceda ao envio das referências associadas a estes cabos, por forma a que seja possível 

à Vodafone proceder ao pagamento dos montantes referentes à ocupação mensal desde 

o momento da regularização em diante. 

A NOWO/ONI concordam com a medida prevista no ponto decisional D8, que considera 

ter grande importância, já que permite limitar a valores razoáveis as penalidades a pagar 

por ocupação de infraestruturas no âmbito da ORAC e da ORAP que sejam consideradas 

indevidas por o beneficiário não conseguir apresentar prova da autorização de ocupação. 

Isto poderá ocorrer em instalações mais antigas, eventualmente anteriores à entrada em 

vigor das ofertas, quando os cadastros apresentem lacunas. 

 

87 Sem prejuízo da aplicação de um valor inferior nos casos em que é possível apurar uma data de início da 

ocupação inferior a 24 meses. 
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Entendimento da ANACOM 

Em primeiro lugar, respondendo ao pedido de clarificação da MEO de que o raciocínio 

associado ao ponto decisional D8 do SPD se aplicaria apenas à definição do valor da 

penalidade 2, pelo que poderá sempre faturar retroativamente ao beneficiário o valor 

mensal previsto na ORAC e na ORAP, a ANACOM já esclareceu, no entendimento 

veiculado na página 92 do Relatório da consulta ao SPD de 2018 (aprovado em 

25.07.2019), que “a MEO poderá sempre faturar, adicionalmente à penalidade, o valor que 

não lhe foi pago em tempo”. 

Em segundo lugar, não parece assumir uma grande complexidade a aplicação de uma 

penalidade em função do período de incumprimento, desde que tal período seja 

identificável. Verifica-se também que a MEO admite que o prazo mínimo a considerar para 

a aplicação da penalidade 2 seja de dois anos, mas apenas se a mesma se puder aplicar 

cumulativamente com a penalidade 1 (relativa ao acesso indevido) e com a penalidade 13 

(associada ao atraso no envio de cadastro).  

Ora, sobre esta matéria, dado que se admite que, na maior parte dos casos, se desconhece 

a duração do incumprimento de ocupação indevida das condutas, a ANACOM já expressou 

o seu entendimento (no SPD e na página 92 do Relatório da consulta ao SPD de 201888), 

no sentido de que, “quando seja impossível apurar a data de início da ocupação (indevida), 

é adequada e razoável, (…) a consideração de 24 meses (2 anos) para aferir do valor da 

penalidade a aplicar, com base no preço/mensalidade de ocupação previsto na ORAC ou 

na ORAP”. 

Ainda que se admita que a MEO possa não fazer a supervisão das suas infraestruturas em 

todas as situações a cada dois anos, julga-se que também não será razoável admitir que 

todos os incumprimentos serão superiores a esse prazo. Ou seja, poderão existir alguns 

incumprimentos que até sejam (ligeiramente) superiores a dois anos, mas certamente 

outros, quando forem detetados, verificar-se-ão há menos tempo. Neste contexto, a fixação 

de uma penalidade que considere um período de dois anos é razoável. 

 

88 No caso da ORAC. 
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Sobre a aplicação cumulativa de penalidades, a ANACOM considerou (vide página 93 do 

Relatório da consulta ao SPD de 2018) que “as situações de ocupações indevidas 

(passíveis de ser penalizadas ao abrigo da penalidade 2) são necessariamente 

antecedidas de situações de acessos indevidos (incumprimento previsto na penalidade 1), 

pelo que a aplicação da penalidade 2 poderá ser acumulada com a aplicação da penalidade 

1” – o que se mantém.  

Sobre a penalidade 5 das ofertas (anterior penalidade 13), a ANACOM também já 

expressou a sua posição (vide páginas 100 e 101 do mesmo Relatório) – que se mantém 

– no sentido de que “a penalidade 2 poderá ser aplicada cumulativamente com a 

penalidade 13 pelo não envio (atempado) de cadastro. Clarifica-se que a aplicação 

(cumulativa) da penalidade 13 (com a penalidade 2) só poderá ocorrer por cada situação 

“contínua” de ocupação indevida, i.e., no caso de ser detetada a ocupação indevida num 

determinado conjunto de CV e troços de condutas que são contínuos entre si, considera-

se que se está perante uma situação de não envio de um (único) cadastro devendo, por 

isso, aplicar-se o valor máximo (325 euros) da penalidade 13, ao qual acresce o valor da 

penalidade 2 aplicável”. 

Quanto ao período de cinco anos que a MEO refere assumir como referência para faturar 

a ocupação das suas infraestruturas quando o beneficiário não apresente provas 

inequívocas da data de instalação dos cabos e equipamentos nas mesmas, é matéria que 

extrapola o objeto deste ponto decisional do SPD. A MEO poderá sempre, em observância 

da lei, faturar os serviços que presta da forma que entender adequada, podendo de igual 

modo os beneficiários das ofertas de referência, nos termos da lei, contestar o que 

considerarem injustificado. Ou seja, esclarece-se que, com esta decisão, a ANACOM está 

apenas a fixar os valores das compensações por incumprimento das regras definidas nas 

ofertas de referência em questão, e não a faturação que se entenda que é devida à MEO 

a título dessa ocupação indevida (isto sem prejuízo do que já se referiu acima sobre o facto 

de que “a MEO poderá sempre faturar, adicionalmente à penalidade, o valor que não lhe 

foi pago em tempo”). Quanto às objeções relacionadas com a alegada violação de direitos 

e garantias elementares e do direito de propriedade da MEO, remete-se para a posição da 

ANACOM expressa no entendimento na generalidade. 
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Em relação ao comentário da MEO, de que considera incompreensível que passados 15 

anos da entrada em vigor da ORAC os beneficiários continuem a aceder e a ocupar 

infraestruturas da empresa sem pedido válido, aplicando-se o mesmo à ORAP, o que, a 

seu ver, pressupõe dolo do beneficiário, julga-se que parte significativa de eventuais 

situações que possam agora ser identificadas poderão decorrer de instalações efetuadas 

ao abrigo de ofertas pré-ORAC, inclusivamente quando a então TV Cabo (agora NOS) 

pertencia ao Grupo PT (agora MEO). 

Em relação às penalidades por utilização sem autorização previstas nas ofertas da E-

REDES e da Orange, refira-se que a E-REDES se trata de uma entidade que disponibiliza 

acesso aos seus postes, os quais se destinam, na sua génese, a suportar a rede de 

distribuição elétrica de baixa tensão e que, por esse motivo, se admite que o acesso a tais 

infraestruturas aptas estará sujeito a regras de segurança muito específicas. No caso da 

penalidade definida na oferta da Orange, esta pressupõe um valor fixo por troço 

(independentemente de se saber ou não a data de início da ocupação [indevida]), a que 

acresce um valor diário a pagar até à regularização da situação. 

Regista-se, adicionalmente, que nos termos das ofertas de referência (ORAC e ORAP), 

entretanto publicadas em 13.11.2019, na sequência da aprovação da decisão da ANACOM 

de 12.09.2019, também já estão previstas penalidades por acesso indevido e por ocupação 

indevida das infraestruturas da MEO.  

Em resposta à solicitação da NOS, a ANACOM esclarece que, conforme determinado, 

respetivamente, nos pontos decisionais D10 e D21 da decisão final de 12.09.2019 sobre 

alterações à ORAC e à ORAP, a penalidade 2 entra em vigor 18 meses após a data em 

que a MEO remete ao beneficiário:  

− da ORAC, a informação georreferenciada do cadastro que tem de todas as ocupações 

de cabos de rede (incluindo PE, PL e FC) que o beneficiário possui nas infraestruturas 

da MEO; 

− da ORAP, a informação georreferenciada do cadastro que possui da ocupação dos 

seus postes pela rede (e.g., cabos de rede, tubos de subida) do beneficiário.  
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Acresce que a ANACOM referiu no SPD 2019 (e mantém no projeto de decisão final) que, 

“reconhecendo-se que existem casos de ocupação de condutas e infraestruturas 

associadas e de postes que foram objeto de acordos específicos com a MEO ou que 

tenham ocorrido previamente à entrada em vigor da ORAC ou da ORAP, a ANACOM 

considerou, na decisão de 12.09.2019, que esses casos devem ser alvo de tratamento 

específico, para efeitos da aplicação da penalidade 2”. 

Quanto à sugestão apresentada pela Vodafone, de a MEO enviar aos operadores as 

referências dos cabos que ocupam indevidamente as suas infraestruturas entende-se que 

é um aspecto que deve ser salvaguardado. Ou seja, a MEO, ao identificar uma ocupação 

indevida, deverá caracterizar a situação e disponibilizar todos os elementos que permitam 

ao beneficiário identificar e, sendo o caso, pagar pela ocupação em causa, incluindo as 

CV, no caso da ORAC, e os postes, no caso da ORAP, onde o(s) cabo(s) de rede está(ão) 

instalado(s)/fixado(s) e indicar as características desse(s) cabo(s) (e.g., diâmetro). 

Finalmente, a ANACOM entende que, com o pagamento da penalidade por ocupação 

indevida (podendo ainda haver lugar, tal como acima exposto, ao pagamento da 

penalidade 1 e da penalidade 13), a situação de incumprimento ficará sanada. Assim, sem 

prejuízo da eventual faturação pela MEO da ocupação indevida, concorda-se, tal como 

referido pela Vodafone, que não se justifica a faturação pela MEO de pedidos de viabilidade 

ou de instalação, uma vez que, na prática, não existiram. 

Tendo em conta que a publicação de versões mais recentes da ORAC resultou em 

alterações na sua estrutura (designadamente na numeração das secções), justifica-se 

ajustar o ponto decisional do SPD, deixando de se fazer referência ao número da secção, 

quer da ORAC, quer da ORAP. 

Face ao exposto, a ANACOM ajusta o disposto no ponto decisional D8 do SPD (que no 

projeto de decisão final passa a ser identificado como D5) da seguinte forma: 

“D8. Deve ser alterada, nas respetivas secçõesão 9 da ORAC e na secção 6.2 da 

ORAP, a definição da “penalidade 2. Ocupação indevida, por cabo ou 

equipamento, sem pedido válido”, da seguinte forma: valor referente à 

faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na ORAC e na ORAP, 
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respetivamente, assumindo, caso não seja possível apurar a data de início da 

ocupação (indevida), uma duração do incumprimento de 24 meses (2 anos).” 

D 9. Deve o serviço de atendimento de cadastros previsto na ORAC e na ORAP 

contemplar a possibilidade de um beneficiário submeter um cadastro à MEO 

sem a obrigatoriedade de lhe associar um pedido (de viabilidade, de 

instalação ou de remoção). 

A MEO refere que o disposto no ponto decisional D9 possibilitaria aos beneficiários 

ocuparem as infraestruturas da MEO sem o envio de qualquer pedido de viabilidade ou de 

acesso e instalação, e depois regularizarem tal ocupação com o envio de um simples 

cadastro que a MEO tem de aceitar, sem que se clarifique a atuação adicional que a MEO 

deve adotar nestas situações. Segundo a empresa, este princípio seria errado porque: 

a) Na ORAC, os beneficiários poderão passar a instalar cabos em troços de condutas 

com taxas de ocupação elevada (superior a 100%), pondo em causa o fator de 

coexistência de ‘n cabos’ num troço de conduta, e no final da instalação, ao 

enviarem o cadastro para a MEO, teriam a sua situação regularizada. Dado ser 

inviável a fiscalização e, portanto, a probabilidade de se lhes aplicar qualquer 

penalidade por acesso e ocupação indevida, segundo a MEO este tipo de 

procedimento permite ao beneficiário tornar mais rápido, e mais barato, o acesso 

às infraestruturas da MEO e permite-lhe instalar cabos em troços que, de acordo 

com as regras da ORAC, poderiam ser inviabilizados; 

b) Na ORAP seria ainda mais gravoso, porque o beneficiário poderá efetuar a 

instalação dos cabos, colocando em risco as infraestruturas (e.g., um poste fica 

torto na sequência de um esforço adicional que um novo cabo iria aplicar num 

determinado sentido) e no final da instalação enviar um simples cadastro da 

instalação para a MEO atualizar em conformidade. Acresce que, de acordo com o 

ponto decisional D22, o beneficiário poderia ainda reportar à MEO um poste em 

más condições de segurança, tendo a MEO cinco dias úteis para repor as 

condições de segurança do poste, sob pena de, se não o fizer, ter de pagar 

penalidades de 50 euros por dia ao beneficiário – o que, no entender da MEO, não 

seria aceitável.  
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Em suma, a MEO considera que o ponto decisional D9 é desproporcional e que a medida 

aí prevista poderá ser utilizada abusivamente pelos beneficiários, não tendo a ANACOM 

ponderado devidamente os impactos negativos nos processos das ofertas que esta 

alteração acarreta. Pelo exposto, para a MEO importaria clarificar em que contexto e 

durante quanto tempo esta possibilidade pode existir para os beneficiários, não aceitando 

que esta possibilidade exista indefinidamente.  

A MEO considera ainda que os beneficiários, sempre que pretenderem enviar um cadastro 

dissociado de pedidos, devem justificar tal necessidade, esclarecendo a origem da 

ocupação em causa e apresentando elementos probatórios que permitam perceber quando 

e por que razão “os trabalhos foram efetuados à margem dos procedimentos definidos na 

ORAC e na ORAP” (cfr. parágrafo 260 da sua pronúncia). Segundo a MEO, após a receção 

dessa informação a empresa avaliará a situação e apresentará ao beneficiário uma 

proposta de atuação, sendo este o procedimento que deveria ser previsto e adotado e não 

o proposto no ponto decisional D9, que considera desajustado da realidade. Acresce que, 

segundo a MEO, a entrada em vigor do ponto decisional D9 só poderia ocorrer após a 

conclusão e operacionalização dos desenvolvimentos de SI da MEO e a correspondente 

implementação nos SI dos beneficiários. 

A NOS considera que na API da ORAC seria possível o envio de cadastros sem associação 

a referências GECA89 (opção utilizada pela NOS na integração das redes da TvteI e da 

Bragatel), pelo que não antevê obstáculo à adoção imediata, pela MEO, desta 

funcionalidade. 

A Vodafone concorda com o disposto no ponto decisional D990, na medida em que a 

obrigação de submeter um pedido de análise de viabilidade nos termos dos pontos 4.2 e 

8.2 da ORAC, previamente ao acesso à infraestrutura para realização de levantamentos 

destinados à atualização cadastral, seria inteiramente desrazoável, pelo que a imposição 

 

89 GECA – Gestão de Encomendas de Circuitos Alugados (aplicação para a provisão dos circuitos alugados). 

90 Em linha com os comentários que apresentou ao SPD de 25.05.2018. 
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de medida diversa seria altamente penalizadora, desrazoável e desajustada, face ao fim a 

que se destina91.  

A NOWO/ONI saúdam o disposto no ponto decisional D9, que permitirá uma agilização 

processual não prevista nas versões atuais das ofertas de referência. Com efeito, podendo 

os levantamentos ser realizados sem agendamento prévio ou outro procedimento, para 

além da notificação prévia à MEO, a NOWO/ONI considera que esta medida permitirá que 

um beneficiário faça levantamentos no terreno e envie atualizações de cadastro à MEO 

sem necessidade de um pedido prévio de viabilidade, instalação ou de remoção. 

Entendimento da ANACOM 

A título inicial, importa referir que, face à entrada em vigor da penalidade 2 (penalidade por 

ocupação indevida das infraestruturas da MEO), a ANACOM considera premente que se 

proceda, com a maior brevidade possível, à atualização pelos beneficiários do respetivo 

cadastro de ocupação das infraestruturas da MEO. Foi nesta base que a ANACOM projetou 

o ponto decisional D9. 

Nesse sentido, entende-se ser necessário prever a realização de levantamentos locais 

pelos próprios beneficiários exclusivamente para efeitos de atualização do seu cadastro, a 

qual, tal como explanado no Relatório da consulta ao SPD de 2018 (vide página 113), é 

benéfica quer para os beneficiários, quer para a própria MEO. Com efeito, este processo é 

necessário para identificar, ou mesmo corrigir (cadastrando e procedendo ao respetivo 

pagamento), eventuais ocupações indevidas, para benefício de todos os intervenientes, 

incluindo a própria MEO, no período de carência da penalidade 2, i.e., até 18 meses após 

a data em que a MEO remete ao beneficiário o cadastro (contendo informação 

georreferenciada) que possui da ocupação das suas infraestruturas pelos meios do 

beneficiário. 

 

91 Adicionalmente, a Vodafone aproveitou para apoiar a eliminação da necessidade do acompanhamento da 

MEO a estas operações (prevista no ponto decisional D11 da decisão final da ANACOM de 12.09.2019) e a 

cobrança de valores aos beneficiários por essa atividade, pois, conforme referido no Relatório (cfr. página 113) 

“(…) os levantamentos cadastrais são operações pouco intrusivas, em alguns casos dependentes apenas de 

mera visualização, pelo que o acompanhamento por parte da MEO não se justificará”. Segundo a Vodafone, 

tal situação não obstará ao acompanhamento da MEO nos casos em que o pretenda fazer, devendo nesses 

casos “(…) fazê-lo a expensas próprias (i.e., não deverá faturar o acompanhamento).”. 
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Acresce que, atentos os relevantes níveis de cobertura do território nacional com redes de 

comunicações eletrónicas de alta velocidade atualmente existentes, não se identificam à 

partida grandes oportunidades de aproveitamento indevido do período temporário de 

vigência da medida (18 meses) e que simultaneamente não pudessem ser fiscalizadas pela 

MEO. 

Não colhe, por conseguinte, a argumentação da MEO quando refere que a presente 

medida possibilitaria aos beneficiários das ofertas de referência ocuparem as suas 

infraestruturas sem a submissão de qualquer pedido de viabilidade ou de acesso e 

instalação prévio. Trata-se de uma medida temporária e com âmbito circunscrito. Neste 

sentido, não podem os beneficiários, ao abrigo desta medida, e à revelia do determinado 

pela ANACOM, passar a instalar cabos no âmbito da ORAC e da ORAP, pondo em causa 

o fator de coexistência de ‘n cabos’ num troço de conduta ou colocando em risco as 

infraestruturas aéreas (e.g. entortando um poste). 

Enfatiza-se que estes levantamentos cadastrais têm exclusivamente como objetivo a 

atualização de cadastro de ocupação das infraestruturas da MEO com os meios do 

beneficiário (cabos, dispositivos, equipamentos, etc.), tratando-se à partida de operações 

pouco intrusivas e, em grande parte dos casos, dependentes apenas de uma mera 

visualização. 

Em todo o caso, assinala-se que a ANACOM já determinou (nos pontos decisionais D11 e 

D22 da Decisão final de 12.09.2019) que os levantamentos a realizar pelos beneficiários, 

para efeitos de atualização de cadastro na ORAC e na ORAP, não devem ser objeto de 

agendamento pela MEO ou outro tipo de procedimentos (que não a notificação prévia à 

MEO), não estando sujeitos à penalidade por acesso indevido (penalidade 1) e que 

eventuais acompanhamentos pela MEO a estes levantamentos devem ser efetuados a 

expensas da própria MEO. 

Por forma a evitar que a possibilidade de realização de levantamentos locais pelo 

beneficiário, nos termos determinados, exista indefinidamente, a ANACOM entende que a 

mesma deverá terminar 18 meses após a MEO remeter ao beneficiário a informação 

georreferenciada do cadastro que possui. Aliás, reitera-se que o pedido que deu origem a 
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este ponto decisional do SPD foi contextualizado pela necessidade de realização, pelos 

beneficiários, de levantamentos cadastrais durante o período de carência da penalidade 2.  

Sobre a alegada necessidade de operacionalização de desenvolvimentos de SI da MEO e 

de implementação nos SI dos beneficiários, invocada pela MEO, considera-se, à partida, 

que a mesma não foi fundamentada com o devido detalhe. A ANACOM considera que os 

procedimentos associados a este tipo de atualização na API não deverão diferir dos 

procedimentos associados à disponibilização de cadastro, com a diferença de, neste caso, 

não se ter associado um pedido de acesso e instalação. 

Finalmente, sobre a pretensão da MEO de os beneficiários terem de justificar a 

necessidade de envio de um cadastro sem lhe associar um pedido, entende-se que tal 

justificação não deve ser requerida. Recorda-se que este procedimento foi criado 

precisamente para dar resposta às situações em que os beneficiários não dispõem da 

informação que a MEO pretenderia ver apresentada. 

Regista-se ainda a concordância da Vodafone e da NOWO com o projetado neste ponto 

decisional. 

Face ao exposto, a ANACOM esclarece que o disposto no ponto decisional D9 do SPD 

(que no projeto de decisão final passa a ser identificado como D6), tem caráter temporário 

e abrange unicamente os levantamentos cadastrais, nos seguintes termos: 

“D 9. Deve o serviço de atendimento de cadastros previsto na ORAC e na ORAP 

contemplar a possibilidade de, no âmbito dos levantamentos cadastrais, um 

beneficiário submeter um cadastro à MEO sem a obrigatoriedade de lhe 

associar um pedido (de viabilidade, de instalação ou de remoção), vigorando 

esta medida até 18 meses após o envio pela MEO ao beneficiário de 

informação georreferenciada do cadastro que possui da ocupação das suas 

infraestruturas pelos meios do beneficiário.” 

D 10. Se for identificada pela MEO uma utilização, nas suas infraestruturas (ORAC 

ou ORAP), de um cabo não previsto no Catálogo de Cabos e Equipamentos 

ou, no caso da ORAP, de um incumprimento das condições associadas ao 

drop de cliente (incumprimento associado à penalidade 17), deve a MEO 
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notificar o beneficiário em questão para corrigir a situação no prazo de 15 dias 

úteis. Essa correção poderá passar:  

 a)  pela inclusão, no referido prazo de 15 dias úteis, do cabo em questão no 

Catálogo de Cabos e Equipamentos, caso este garanta a compatibilidade 

com as instalações em condutas e infraestruturas da MEO, não 

constituindo risco acrescido para a integridade e segurança da 

infraestrutura da MEO;  

 b) pela remoção, substituição ou correta instalação, no referido prazo de 15 

dias úteis, do cabo em questão, nas restantes situações, devendo 

previamente e para o efeito, a MEO fundamentar esta necessidade.  

 Findo o prazo de 15 dias úteis, caso a situação não esteja corrigida pode haver 

lugar à aplicação da penalidade 12 (utilização de cabo não previsto no 

Catálogo de Cabos e Equipamentos) ou à penalidade 17 (incumprimento das 

condições associadas ao drop de cliente) e, no caso da situação prevista na 

alínea b), a outras medidas.  

 Quando a MEO detete um incumprimento por parte de um beneficiário 

associado à penalidade 12, deve exigir a respetiva correção a todos os 

beneficiários, incluindo a MEO, que tenham cabos instalados nos postes (ou 

CV, no caso da ORAC) onde detetou o incumprimento e que não estejam 

previstos no Catálogo de Cabos e Equipamentos ou que não cumpram as 

condições associadas ao drop de cliente.  

 No caso particular de haver cabo(s) instalado(s) da MEO que não está(ão) 

previsto(s) no Catálogo de Cabos e Equipamentos ou não cumpra(m) as 

condições associadas ao drop de cliente, a correção da situação é 

imprescindível.  
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A MEO refere92 que o catálogo de cabos e equipamentos do beneficiário, no âmbito da 

ORAC e da ORAP, consiste num repositório de informação sobre os cabos, equipamentos 

(pontos de ligação – PDO, juntas, TAP) e acessórios de fixação que cada beneficiário pode 

instalar nas condutas e postes da MEO, sendo que, sempre que um beneficiário pretenda 

utilizar um novo cabo envia para a MEO as características técnicas do mesmo e, após 

validação interna pela MEO (verificar se os cabos e acessórios de fixação não colocam em 

causa a integridade da rede), passa a fazer parte do catálogo de cabos e equipamento do 

beneficiário.  

Segundo a MEO, seria com base nestes catálogos que os beneficiários efetuariam os 

pedidos de viabilidade e de acesso e instalação, identificando os cabos e equipamentos, 

pelo que o catálogo de cabos seria específico de cada beneficiário em função dos cabos 

que instala nas infraestruturas (e.g., um beneficiário que instala cabos coaxiais terá, no seu 

catálogo, cabos e acessórios de fixação diferentes de um beneficiário que apenas instala 

cabos de fibra93). A MEO refere que também tem, para os cabos e equipamentos que usa, 

um processo de certificação mais complexo, pelo que não existe incompatibilidade com o 

princípio de EdI relativamente a esta temática.  

A MEO faz notar que a existência de um catálogo não foi questionada pelos beneficiários, 

e que este procedimento teria o acordo destes, pois protege a informação e as opções 

tecnológicas de cada um, sem pôr em causa o acesso às infraestruturas. A MEO considera 

ainda que, dado o impacto estrutural que qualquer alteração desta natureza teria (nos 

processos definidos e nos SI de suporte), a mesma requereria uma proposta de decisão 

fundamentada. Assim, segundo a MEO, a instalação de um cabo ou equipamento não 

previsto no catálogo de cabos e equipamentos de um beneficiário constituiria uma 

instalação indevida e não autorizada pela MEO, porque o beneficiário apenas pode 

submeter pedidos com os cabos e equipamentos existentes no seu catálogo. Como tal, 

sempre que identifique cabos e equipamentos instalados não previstos no catálogo, a MEO 

 

92 Aludindo ao referido pela ANACOM no Relatório da consulta ao SPD de 25.05.2018: «A título prévio, entende-

se que o “Catálogo de cabos e equipamentos do beneficiário” – sendo aplicável aos beneficiários e à MEO, 

atendendo o princípio de EdI –, deve ser redenominado em conformidade, passando a designar-se por 

“Catálogo de cabos e equipamentos». 

93 Do tipo All-Dielectric Self-Supporting - ADSS. 
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considera que os mesmos não poderão ter pedidos subjacentes, aplicando-se a penalidade 

2 a tais ocorrências.  

Relativamente aos cabos de drop de cliente, a MEO considera que a proposta incluída em 

D10 seria confusa. Contudo, refere que tais cabos devem constar do catálogo, bem como 

os respetivos acessórios de fixação (consoante o tipo de cabo), no âmbito da ORAP, pelo 

que não antevê motivo para se separarem os conceitos ‘cabo de rede’ e ‘cabo de drop de 

cliente’. Segundo a MEO, a ANACOM pretenderia condicionar de tal maneira a aplicação 

de penalidades aos beneficiários, pela MEO, que estaria a pretender impor decisões que 

introduzem complexidade nos processos, evidenciando-se uma perspetiva restritiva na 

definição das penalidades a aplicar aos beneficiários, falta de equilíbrio dos interesses em 

causa, com “desconsideração” dos interesses e direitos da MEO enquanto proprietária das 

infraestruturas (condutas e postes).  

A MEO considera ainda não fazer sentido (e que retiraria sentido útil às penalidades94) 

prever-se um período de correção de 15 dias úteis para os beneficiários cumprirem regras 

conhecidas (catálogo de cabos e equipamentos e condições associadas ao drop de cliente) 

mas que não respeitam, pelo que solicita a revisão do ponto decisional D10. 

A NOS considera que cumpre esclarecer o momento de entrada em vigor das regras 

referentes ao incumprimento das condições associadas ao drop de cliente, porque a MEO 

deverá desencadear uma consulta junto dos beneficiários para definição das condições de 

instalação de drops de cliente. Para a NOS, o modo de condução desse processo é de 

extrema relevância, pois a MEO poderá obstaculizar a instalação de novos clientes e impor 

custos injustificados e desproporcionais aos beneficiários (ainda sobre esta matéria, a NOS 

apresenta comentários que estão refletidos na secção 4.10 deste relatório, relativa a outros 

assuntos). 

Em todo o caso, a NOS saúda a clarividência da ANACOM ao impor que qualquer proposta 

da MEO deverá garantir a total compatibilidade com drops de cliente já instalados (i.e., seja 

em tipo de cabo, modo de amarração ou número de vãos), havendo vários métodos de 

 

94 A MEO regista o prazo extremamente longo que é concedido aos beneficiários (de 15 dias úteis) para 

cumprirem uma regra que deveriam conhecer, sobretudo por comparação com prazos mais exíguos que a 

ANACOM prevê no SPD para tarefas mais complexas, como sucede no âmbito do ponto decisional D22. 
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fixação de cabos em poste usados por instaladores da MEO para os cabos deste operador, 

mas que não estão previstos na ORAP, pelo que deverão ser oficializados em termos de 

processo da ORAP (e.g., fixação via corrente). Estas ressalvas seriam essenciais para a 

NOS, que considera que a MEO não teria interesse em contemplar as especificidades das 

redes HFC95, onde os cabos de drop têm características distintas dos cabos de drop das 

redes de fibra. Os cabos de drop típicos nestas redes são, segundo a NOS, o RG6, que 

apresenta um diâmetro superior a 5 mm, que caracteriza o típico cabo de drop de uma rede 

de fibra e que são os únicos que a ORAP prevê (por estar orientada à rede da MEO e não 

a redes HFC), podendo em casos excecionais ser usado o RG11. Assim, no entender da 

NOS, as regras a publicar pela MEO deverão assegurar a possibilidade de fixação destes 

cabos com os mesmos métodos definidos na ORAP para os cabos de drop de fibra ótica. 

Assim, a NOS considera que deverá ser esclarecido que a penalidade 17 da ORAP apenas 

poderá ser aplicada após a definição, pela MEO, destas novas condições, findo o processo 

de consulta aos beneficiários, de modo a evitar intervenções repetidas ou desnecessárias 

por as especificações não estarem devidamente definidas no primeiro momento. 

A Vodafone concorda na generalidade com o procedimento previsto no ponto decisional 

D10. Contudo, considera que o prazo de 15 dias úteis previsto na alínea b) – para remoção, 

substituição ou correta instalação do cabo – deverá suspender-se sempre que, por motivo 

não imputável ao beneficiário, o mesmo não possa ser cumprido. Com efeito, segundo a 

Vodafone, caso a intervenção para a correção da situação pressuponha a ocupação da via 

pública, muitos municípios fazem depender essa ocupação de uma autorização prévia, o 

que se agrava sempre que é necessário que esta intervenção seja objeto de 

acompanhamento policial, e que as forças de segurança façam depender este 

acompanhamento da apresentação da autorização camarária. Assim, a Vodafone 

considera que deve ser assegurado que aos beneficiários não serão aplicadas 

abusivamente as penalidades 12 e 17, em caso de incumprimento do prazo de 15 dias 

úteis para correção da situação. 

 

95 HFC – Hybrid Fiber Coaxial (redes híbridas de fibra e cabo coaxial) 
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A NOWO/ONI saúdam o previsto no ponto decisional D10, porque se introduz equivalência 

entre os beneficiários e a MEO no tratamento de situações de instalações não conformes 

e permite a respetiva correção antes da aplicação de penalidades. 

Entendimento da ANACOM 

Para efeitos deste entendimento, clarifica-se, previamente, que a penalidade 12 (prevista 

no ponto decisional D10 do SPD) corresponde à penalidade 4 incluída na ORAC e na 

ORAP agora vigentes e que a penalidade 17 (prevista no ponto decisional D10 do SPD) 

corresponde à penalidade 7 incluída na ORAP agora vigente. Assinala-se que estas 

penalidades foram introduzidas pela MEO nas ofertas de referência na sequência da 

decisão da ANACOM de 12.09.2019, contudo, a sua aplicação ficou suspensa em função 

do que fosse determinado na decisão final referente ao presente procedimento. 

No que respeita à objeção da MEO segundo a qual, a existência de um catálogo requereria 

uma proposta de decisão fundamentada, esclarece-se que âmbito da consulta relativa ao 

SPD de 2018, a ANACOM, Com efeito, a no respetivo relatório aprovado em 25.07.2019, 

já havia entendido que “o “Catálogo de cabos e equipamentos do beneficiário” – sendo 

aplicável aos beneficiários e à MEO, atendendo o princípio de EdI –, deve ser 

redenominado em conformidade, passando a designar-se por “Catálogo de cabos e 

equipamentos”. 

Com efeito, ainda que existam hajam operadores de distribuição de televisão por cabo que 

possuem redes híbridas (e.g., Hybrid Fiber Coax – HFC), releva-se que os mesmos têm, 

nos últimos anos, passado a investir primordialmente no desenvolvimento de redes de fibra 

óptica até casa (FTTH), havendo, por conseguinte, uma tendência de alteração ao nível 

dos tipos de cabos e equipamentos utilizados pelos operadores e que, neste caso, são 

alojados e/ou fixados nas infraestruturas de condutas e de postes do operador com PMS 

(e que como tal devem fazer parte integrante de um catálogo de cabos e equipamentos).  

Neste contexto, reitera-se que não se justifica haver um catálogo de cabos e equipamentos 

individual específico de cada beneficiário, devendo, ao invés, passar a haver um “catálogo 

de cabos e equipamentos” mais geral, aplicável a todos os beneficiários de cada uma das 

ofertas de referência (ORAC e ORAP), promovendo-se assim a transparência e a não 

discriminação (equivalência) entre todos os operadores.  
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De facto, a ANACOM considera não fazer sentido permitir que um dado beneficiário da 

ORAC ou da ORAP instale um determinado tipo de cabo (e.g., cabo coaxial) e não permitir 

que um outro beneficiário instale o mesmo tipo de cabo (com as mesmas características 

técnicas), apenas porque este último operador não tem o referido cabo incluído no seu 

“catálogo de cabos e equipamentos”.  

Com efeito, ainda que hajam operadores de distribuição de televisão por cabo que 

possuam redes híbridas (e.g., Hybrid Fiber Coax – HFC), releva-se que os mesmos têm, 

nos últimos anos, passado a investir primordialmente no desenvolvimento de redes de fibra 

ótica até casa (FTTH), havendo, por conseguinte, uma tendência de alteração ao nível dos 

tipos de cabos e equipamentos utilizados e que, neste caso, são alojados e/ou fixados nas 

infraestruturas de condutas e de postes do operador com PMS (e que como tal devem fazer 

parte integrante de um catálogo de cabos e equipamentos).  

Também não parece existir, nem os beneficiários assinalaram essa preocupação, 

informação sigilosa relativamente aos tipos de cabos e equipamentos de cada operador, 

que deva ser protegida dos seus concorrentes (até porque, no caso dos postes, sendo os 

cabos e equipamentos bem visíveis, são identificáveis). Se o fundamento para a existência 

do “catálogo de cabos e equipamentos” consiste em a MEO poder verificar se os cabos e 

equipamentos de fixação não colocam em causa a segurança e integridade da rede, então 

não faz sentido que estando já um determinado tipo de cabo ou equipamento validado para 

um beneficiário, o mesmo não possa ser também utilizado por qualquer outro beneficiário. 

Qualquer outra solução parece, no mínimo, ineficiente e quiçá discriminatória. 

Releva-se, parafraseando a MEO, que a solução de haver um único “catálogo de cabos e 

equipamentos” por oferta, também protege a informação e as opções tecnológicas de cada 

beneficiário, sem pôr em causa o respetivo acesso às infraestruturas da MEO. 

Admitindo que a existência de um único “catálogo de cabos e equipamentos” por oferta 

possa implicar alterações ao nível dos processos definidos e do SI de suporte – passando 

o beneficiário, em cada pedido a submeter à MEO ao abrigo da ORAC ou da ORAP, a ter 

em conta precisamente o “catálogo de cabos e equipamentos” da respetiva oferta –, 

entende-se que os custos de tais ajustamentos serão inferiores aos custos inerentes à 
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existência de múltiplas validações dos mesmos cabos e equipamentos de diferentes 

beneficiários, face aos benefícios resultantes de se ter um catálogo único.  

Esclarece-se ainda que, para além de cabos de rede, o “catálogo de cabos e 

equipamentos” de cada oferta deverá, naturalmente, incluir cabos de drop de cliente, não 

havendo, neste contexto, qualquer separação de conceitos de ‘cabos de rede’ e de ‘cabos 

de drop de cliente’. De qualquer forma, entende-se ser de clarificar, no projeto de decisão 

final, o disposto neste ponto decisional, conforme consta do final deste entendimento. 

Conforme refere a MEO, o objetivo primordial da existência do catálogo de cabos e 

equipamentos é garantir que os cabos e equipamentos a instalar pelos beneficiários em 

condutas e postes da MEO não coloquem em causa a integridade das redes. Nesse 

sentido, e havendo um historial de muitos anos de instalação de cabos em postes e em 

condutas da MEO, incluindo ao abrigo de ofertas pré-ORAC e pré-ORAP, poderão existir 

cabos instalados que, por razões históricas ou outras, não constem do catálogo de cabos, 

sem que tal ponha em causa a integridade da rede e sem que tal signifique 

necessariamente uma instalação indevida e não autorizada pela MEO.  

Nesse sentido, ainda que por qualquer motivo seja identificada/verificada pela MEO uma 

ocupação das suas infraestruturas por um cabo ou equipamento que não conste do 

“catálogo de cabos e equipamentos” e se tal não puser em risco a segurança e integridade 

da rede da MEO, a situação poderá ser corrigida através da inclusão, pelo beneficiário, 

num dado prazo, do cabo ou equipamento no referido catálogo, sem necessidade de 

aplicação de qualquer penalidade. Se, pelo contrário, tal situação colocar em risco a 

segurança e integridade da rede, deve promover-se, desde logo, a remoção, substituição 

ou correta instalação do cabo ou equipamento em causa, num prazo reduzido. Admite-se 

que uma situação de remoção de cabos, substituição ou correta instalação resultará (à 

partida) em custos relevantes para o beneficiário, pelo que se entende que constituirá um 

incentivo suficiente ao cumprimento das regras das ofertas a este respeito. Releva-se ainda 

que também é do interesse da própria MEO que os seus próprios cabos não afetem a 

integridade e a segurança da sua rede. 

Se o beneficiário não corrigir a situação nos moldes suprarreferidos, poderá a MEO aplicar 

uma penalidade (a penalidade 4) de 50 euros por cada cabo de rede ou equipamento 
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instalado não previsto no “catálogo de cabos e equipamentos” ou, no caso de 

incumprimento de condições associadas à instalação de cabo de drop de cliente, aplicar 

uma penalidade (a penalidade 7) de 100 euros por cada cabo de drop de cliente. 

Naturalmente que, em qualquer das situações, caso esse cabo ou equipamento tenha sido 

instalado sem pedido subjacente, poderão aplicar-se as restantes penalidades, 

nomeadamente a penalidade por acesso/intervenção indevida (penalidade 1) e a 

penalidade por ocupação indevida (penalidade 2). 

Quanto ao prazo de 15 dias úteis para o beneficiário corrigir a situação (associada às 

penalidades 4 e 7) ser, segundo a MEO, extremamente longo (por comparação com prazos 

que considera exíguos para tarefas mais complexas), reponderando, considera-se que, 

quando estejam em causa cabos ou equipamentos que não garantam a compatibilidade 

com as instalações em condutas e postes da MEO, constituindo risco acrescido para a 

integridade e segurança das redes, a situação deve ser resolvida pelo beneficiário num 

prazo mais reduzido, nomeadamente em 10 dias úteis. Releva-se, no entanto que, numa 

ótica de equivalência, este prazo deve aplicar-se quer aos beneficiários, quer à MEO. 

Também nos casos em que a correção da situação passa pela inclusão do cabo ou 

equipamento em questão no “catálogo de cabos e equipamentos” – isto é, caso estes 

garantam a compatibilidade com as instalações em condutas e infraestruturas da MEO, 

não constituindo risco acrescido para a sua integridade e segurança, entende-se que tal 

prazo deve ser inferior ao definido no SPD, passando o mesmo de 15 dias úteis para 10 

dias úteis. Este prazo de 10 dias úteis, que agora se define, é equivalente ao prazo (que já 

existe na oferta) que a MEO tem para validar a inclusão de cabo no respetivo catálogo. 

Em resposta ao comentário da Vodafone, entende-se que na contagem do prazo de 10 

dias úteis devem, naturalmente, ser descontados os períodos de tempo que 

justificadamente não são imputáveis ao beneficiário. 

Assim, findos os prazos suprarreferidos (de 10 dias úteis), se a situação não estiver 

corrigida pode haver lugar à aplicação da penalidade 4 (utilização de cabo não previsto no 

“catálogo de cabos e equipamentos”) ou à aplicação da penalidade 7 (incumprimento de 
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condições associadas à instalação de drop de cliente) e a outras medidas, no caso da não 

remoção, da não substituição ou da incorreta instalação do cabo.  

À semelhança do que foi definido (na decisão da ANACOM de 12.09.2019) para a 

generalidade das penalidades, entende-se que a entrada em vigor das penalidades 4 e 

7 (esta última aplicável apenas à ORAP) deverá ocorrer no prazo de três meses após 

a publicação da próxima versão das ofertas, prazo que se afigura suficiente para que a 

MEO adapte um “catálogo de cabos e equipamentos” à ORAC e à ORAP e especifique as 

condições técnicas mínimas de cabo de drop de cliente (e.g., peso, diâmetro máximo) a 

fixar nos seus postes.  

Reitera-se que estas condições técnicas mínimas não deverão ser restritivas ou 

incoerentes ao ponto de pôr em causa os cabos de drop de cliente já instalados (pelos 

beneficiários ou pela MEO) e em utilização, e devem obedecer ao princípio da não 

discriminação (e.g., não se deve excluir, relativamente aos beneficiários, a possibilidade 

de utilização dos mesmos métodos de fixação de cabos de drop de cliente em postes da 

MEO que este operador utilize na fixação dos seus próprios cabos de drop de cliente). Nas 

situações em que existem cabos instalados ao abrigo de acordos específicos pré-ORAC e 

pré-ORAP celebrados entre a MEO e outros operadores, que não estejam incluídos no 

“catálogo de cabos e equipamentos”, e que ainda não tenham migrado para a ORAC e 

para a ORAP, nos termos do ponto decisional D11 do SPD (que no projeto de decisão final 

passa a ser identificado como ponto D8), não se aplica o ponto decisional D10.  

Face ao exposto, a ANACOM ajusta o disposto no ponto decisional D10 do SPD (que no 

projeto de decisão final passa a ser identificado como D7) da seguinte forma: 

D 10. Se for identificada pela MEO uma utilização, nas suas infraestruturas (ORAC 

ou ORAP), 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, de um incumprimento das 

condições associadas ao drop de cliente (incumprimento associado à 

penalidade 17), deve a MEO notificar o beneficiário em questão para corrigir a 

situação no prazo de 15 dias úteis. Essa correção poderá passar:  
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 a)  pela inclusão, no referido prazo de 105 dias úteis, do cabo ou 

equipamento em questão no Catálogo de Cabos e Equipamentos, caso 

este garanta a compatibilidade com as instalações em condutas e postes 

infraestruturas da MEO, não constituindo risco acrescido para a 

integridade e segurança da infraestrutura da MEO;  

 b) pela remoção, substituição ou correta instalação, no referido prazo de 105 

dias úteis, do cabo ou equipamento em questão, nas restantes situações, 

devendo previamente e para o efeito, a MEO fundamentar esta 

necessidade.  

 Findo os prazos previstos de 15 dias úteis, caso a situação não esteja 

corrigida pode haver lugar à aplicação da penalidade 12 4 (utilização 

instalação de cabo ou equipamento não previsto no Catálogo de Cabos e 

Equipamentos) ou à penalidade 17 (incumprimento das condições associadas 

ao drop de cliente) e, no caso da situação prevista na alínea b), a outras 

medidas.  

 Quando a MEO detete um incumprimento por parte de um beneficiário 

associado à penalidade 12 4 ou à penalidade 7, deve exigir a respetiva 

correção a todos os beneficiários, incluindo a MEO, que tenham cabos ou 

equipamentos instalados nos postes (ou CV, no caso da ORAC) onde detetou 

o incumprimento e que não estejam previstos no Catálogo de Cabos e 

Equipamentos ou que não cumpram as condições associadas ao drop de 

cliente.  

 No caso particular de haver cabo(s) da MEO instalado(s) e que não 

esteja/estejam previsto(s) no Catálogo de Cabos e Equipamentos ou não 

cumpra(m) as condições associadas ao drop de cliente, a correção da 

situação é imprescindível.  

 A entrada em vigor das penalidades 4 e 7 previstas nas ofertas deverá ocorrer 

no prazo de três meses após a publicação das próximas versões da ORAC e 

da ORAP. 
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4.4. Cabos instalados ao abrigo de acordos específicos ou previamente à entrada 

em vigor da ORAC ou da ORAP 

D 11. Não deve a MEO impedir que um operador, que tenha instalado cabos 

previamente à entrada em vigor da ORAC ou da ORAP, passe a beneficiar, 

para esses cabos, das condições (nomeadamente quanto ao preço), logo que 

tenha o cadastro desses cabos (e PE, PL e FC) elaborado respetivamente nos 

termos da ORAC e da ORAP, permitindo a faturação nos moldes previstos 

nestas ofertas. 

A MEO refere não se opor a esta proposta de decisão desde que seja clarificado que, caso 

um beneficiário tenha instalado cabos e equipamentos em postes e condutas da MEO, 

anteriormente à entrada em vigor da ORAC e da ORAP, no âmbito de um contrato que 

abrangesse os dois tipos de infraestruturas, e pretenda a conversão global da faturação 

para os termos da ORAC ou da ORAP, essa conversão deve ser efetuada em simultâneo 

para a ORAC e para a ORAP e quando ambas as partes estiverem de acordo quanto ao 

novo cadastro de cabos e equipamentos (PE, PL, FC, TPP e TPB). A MEO considera que, 

caso tal não ocorra, os beneficiários poderão pretender fazer a conversão da ocupação de 

condutas para os termos da ORAC, mantendo a ocupação de postes sem ser regularizada 

para os termos da ORAP quanto ao número de fixações existentes e ao pagamento dos 

tubos de subida. Salvaguardando-se este aspecto, a MEO nada tem a opor a esta proposta 

de decisão. 

A NOS refere não ter nada a opor relativamente à possibilidade de aplicação das condições 

da ORAC e da ORAP a ocupações efetuadas no âmbito de acordos específicos. 

A Vodafone considera necessária e adequada a proposta concretizada em D11, a qual 

parece resultar das especificidades da construção de rede num contexto em que não 

existiriam ofertas reguladas, suportando-se tal construção em acordos específicos 

celebrados entre operadores. Sem prejuízo de reiterar os comentários tecidos no âmbito 

do SPD de 25.05.2018, a Vodafone defende que não seja criado um tratamento 

discriminatório entre os beneficiários. 
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A NOWO/ONI salientam que, previamente à entrada em vigor da ORAC e da ORAP, os 

operadores alternativos já recorriam às infraestruturas de condutas e postes da então PTC 

para instalar as suas redes, tendo estabelecido acordos específicos para esse fim, e que, 

com a entrada em vigor das ofertas de referência, foi necessário confirmar cadastros e 

reconfigurar as metodologias de aplicação de preços pela ocupação das infraestruturas. 

Não tendo tal sido efetuado em todos os casos, nem de forma sistemática quando se tentou 

fazê-lo, subsistem situações que, segundo a NOWO/ONI seria necessário normalizar. 

Neste contexto, sem prejuízo de concordar que os casos suprarreferidos devem ser alvo 

de tratamento específico para efeitos da aplicação da penalidade 2 (relativa a ocupações 

indevidas), a NOWO/ONI consideram que um beneficiário não deve ser impedido de 

beneficiar das condições da ORAC ou da ORAP para ocupações efetuadas ao abrigo de 

acordos anteriores à entrada em vigor destas ofertas.  

Assim, embora a NOWO/ONI considerem positivo o disposto no ponto decisional D11, 

mantêm o alerta96 efetuado na resposta à consulta pública sobre o SPD de 25.05.201897, 

de se dever evitar um tratamento caso a caso das ocupações pré-ofertas, pelo que sugere 

que sejam definidas regras gerais que incluam a troca e a retificação de informação 

cadastral entre a MEO e os beneficiários, devendo ser dado tempo suficiente (e.g., 48 

meses desde o envio dos cadastros pela MEO aos beneficiários) para que o processo de 

concordância de informação se faça com minimização de custos para os beneficiários, 

antes de entrar em vigor a aplicação das penalidades por ocupação indevida. Em especial, 

a NOWO/ONI consideram que deverá ser minimizada a realização de levantamentos 

(‘surveys’) e, para os que se realizarem, ser prevista a aplicação de condições semelhantes 

às constantes dos pontos decisionais D11 e D22 da decisão final de 12.09.2019 sobre 

alterações à ORAC e à ORAP. 

Entendimento da ANACOM 

Verifica-se que todos os operadores que se pronunciaram sobre este ponto (MEO, NOS, 

Vodafone e NOWO/ONI) não se opõem à medida preconizada em D11.  

 

96 O qual resultaria da experiência concreta da NOWO/ONI, então relatada, e que não se encontraria resolvida. 

97 Cfr. secção 2 da pronúncia da NOWO/ONI de 13.08.2018. 
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A passagem das condições celebradas em acordos pré-ORAC e pré-ORAP para as 

condições que vigoram atualmente na ORAC e na ORAP implica a aplicação de todas as 

condições destas novas ofertas, sem prejuízo do já determinado pela ANACOM, 

nomeadamente, nos pontos decisionais D10 e D21 da sua decisão de 12.09.2019 sobre 

alterações à ORAC e à ORAC. 

Releva-se que na decisão suprarreferida ficou previsto que a penalidade 2 entra em vigor 

18 meses após a data em que a MEO vier a remeter, ao beneficiário da ORAC ou da ORAP, 

a informação georreferenciada do cadastro que possui da ocupação, respetivamente, das 

suas condutas e postes pela(s) rede(s) do beneficiário(s) (e.g., com PL, FC, tubos de 

subida). Sem prejuízo, e em resposta à sugestão da NOWO/ONI (de um prazo de 48 meses 

desde o envio dos cadastros pela MEO aos beneficiários), entende-se que não se encontra 

justificado, afigurando-se excessivo. 

Face ao exposto, a ANACOM mantém o disposto no ponto decisional D11 do SPD (que 

no projeto de decisão final passa a ser identificado como D8). 

 

4.5. Cabos de drop de cliente 

D 12. A instalação de cabo de drop de cliente pelo beneficiário (para a qual é 

necessária a posse de uma Credenciação ORAP válida), não implica o envio 

à MEO de qualquer notificação prévia ou posterior, pelo que não pode ser 

prevista qualquer obrigação desta natureza. 

D 13. A figura do serviço de instalação de cabo de drop de cliente deve ser 

eliminada da ORAP e, em sua substituição, deve ser incluído o procedimento 

definido no parágrafo anterior. 

D 14. A MEO deve eliminar da ORAP a obrigatoriedade de envio de cadastro de cabo 

de drop de cliente dos beneficiários. Esta alteração produz efeitos à data de 

publicação da primeira versão da ORAP (i.e., 22 de dezembro de 2010), nos 

termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, por forma a 



  

 

 

– VERSÃO PÚBLICA – 

  130/210 

 

tornar efetivas a(s) obrigação(ões) imposta(s) em conformidade com o artigo 

66.º, em concreto, as das alíneas b) e d) do n.º 1 da LCE. 

D 15. As penalidades por acesso indevido (penalidade 1), por ocupação indevida 

(penalidade 2) e por ausência de envio de cadastro (penalidade 13) não se 

aplicam aos cabos de drop de cliente dos beneficiários desde a data de 

entrada em vigor da ORAP. 

D 16. 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. Esta 

alteração produz efeitos à data de publicação da primeira versão da ORAP 

(i.e., 22 de dezembro de 2010), nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do 

artigo 68.º da LCE, por forma a tornar efetivas a(s) obrigação(ões) imposta(s) 

em conformidade com o artigo 66.º, em concreto, da alínea e) do n.º 1 da LCE. 

D 17. A MEO deve remover da ORAP a secção 7.4. Instalação de Drop de Cliente. 

A MEO remete para as observações apresentadas na generalidade, no que respeita às 

fragilidades dos “testemunhos” dos instaladores subcontratados, que considera não 

poderem servir para fundamentar as propostas da ANACOM. Segundo a MEO, o 

procedimento que a ANACOM pretende impor para a instalação pelos beneficiários de 

cabos de drop de cliente nos seus postes inviabilizaria a verificação dos trabalhos 

executados, pelo que não aceitará nem se conformará com uma decisão que a limite de 

verificar os trabalhos efetuados nas suas infraestruturas pelos beneficiários, tal como faria 

nos trabalhos para si própria. 

Para a MEO, o procedimento de instalação de cabos de drop de cliente deveria respeitar 

as seguintes duas condições básicas: 

a) implicar sempre o envio à MEO de uma notificação prévia (nem que seja no minuto 

imediatamente anterior ao do acesso à infraestrutura); e 
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b) ser seguida do envio do respetivo cadastro, para a MEO verificar a conformidade 

dos trabalhos e gerir a rede (e.g., gestão da ocupação das ferragens e furações 

em postes). 

A MEO insiste que o envio da notificação para a instalação de cabo de drop de cliente seria 

necessário para poder exercer o direito de proprietária, de acompanhar e controlar as 

instalações (mesmo que a posteriori), caso contrário, não poderia detetar a existência de 

danos na sua propriedade, o que a levaria a suportar prejuízos causados e assumir 

responsabilidades civis e criminais decorrentes da sua titularidade, ficando sujeita ao ónus 

de prova sobre algo cujo registo inexiste. A MEO refere também ser falsa a afirmação 

segundo a qual não efetua o acompanhamento dos trabalhos de instalação dos cabos de 

drop dos seus clientes, alegando que efetua tais acompanhamentos e realiza auditorias 

técnicas posteriores, inclusive relativamente à conformidade da instalação de cabos de 

drop de cliente. 

Acresce que, segundo a MEO, não seria verdade que os instaladores subcontratados 

tenham referido que a instalação de cabos de drop de cliente não possa colocar em causa 

a segurança do poste, porque nesse caso não existiriam normas técnicas que os 

instaladores devessem seguir, uma vez que não seriam necessárias. A MEO considera 

que se existem regras definidas é porque a instalação, à margem dessas regras, colocaria 

em causa a segurança e integridade das redes, sendo que parte dessas regras decorrem 

de regulamentação e legislação em vigor98. 

A MEO releva que transmitiu à ANACOM a justificação técnica relativa a pesos e esforços 

de cabos em traçados aéreos, o que não se poderia ignorar ou desvalorizar, 

nomeadamente a partir de testemunhos de entidades que não seriam imparciais nesta 

matéria. Refere também que, existindo a prática de utilização de postes de vários 

proprietários, as condições de utilização dos postes não dependeriam apenas de cada 

poste de per se. Segundo a MEO, quando um cabo de drop de cliente se apoia num poste 

e provém de uma nova diretriz, situação comum quando tem origem na rede de postes de 

outra entidade, cria-se um efeito imediato de desestabilização resultante das forças 

exercidas à cabeça desse poste. Se a criação dessa nova diretriz configurar uma travessia 

 

98 E.g., altura ao solo, atravessamento de vias e proximidade com outras redes. 
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de eixo viário ou caminho de passagem de veículos ou máquinas de grande porte, 

constituirá um novo risco de integridade de todo o traçado, podendo colocar em risco 

pessoas e bens. Na eventual situação de acidente, o registo desta instalação seria 

fundamental para assacar responsabilidades civis e criminais a quem praticou o ilícito. 

Ainda segundo a MEO, a circunstância de a MEO não seguir um prazo de antecedência 

na instalação de cabos de drop dos seus clientes99, não prejudicaria a necessidade de 

acompanhamento ou de verificação de trabalhos de instalação de drop de cliente pelos 

beneficiários, porque seriam duas questões distintas. De um lado estaria a necessidade de 

organização interna e operacional e do outro lado o direito de a MEO fiscalizar e monitorizar 

a utilização dos seus ativos, pelo que um tema não poderia prejudicar o outro, não podendo 

o princípio de EdI ser utilizado para despojar a MEO dos seus poderes como proprietária.  

Para a MEO, as alterações preconizadas pela ANACOM teriam um impacto operacional 

fortíssimo, em termos de: 

a) [IIC] 

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………100………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……. [FIC]; 

b)  Segurança e integridade da rede – a MEO afirma não ter qualquer dúvida que a 

possibilidade de acesso e instalação de cabos de drop de cliente nos termos 

preconizados no SPD irá resultar numa degradação da rede com o consequente 

aumento de manutenções corretivas, problemas de segurança e responsabilidade 

em caso de acidente, problemas na gestão da ocupação das ferragens nos 

postes, problemas na provisão e reparação de serviços devido a ocupações 

 

99 A MEO salienta que, de acordo com o SPD (página 33), os dados detalhados remetidos pela MEO à 

ANACOM relativamente à instalação de drops de cliente entre janeiro e julho de 2017 revelam que em apenas 

12% dos casos o primeiro agendamento foi efetuado em menos de 6h após o registo do pedido. Por outro lado, 

em 35% dos casos, o primeiro agendamento ocorreu num prazo superior a 24h depois do registo do pedido. 

100 [IIC]     [FIC]. 
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excessivas dos postes. Quanto ao tema da obrigatoriedade de envio de cadastro, 

a MEO remete para os comentários anteriores, sem prejuízo das seguintes 

observações.  

Segundo a MEO, a justificação para as propostas apresentadas nos pontos decisionais 

seria baseada em dois argumentos: 

a) a MEO “não conhece, na totalidade, o número de fixações de cabos de drop de 

cliente instalados pelos beneficiários, uma vez que a prática seguida por estes, 

desde há muito, no tocante aos cabos de drop de cliente em geral, é de instalar e 

não notificar a MEO, nem enviar cadastro sobre aqueles cabos”101; 

b) para além de outros aspectos relacionados aos custos de ocupação e instalação 

de cabos de drop de cliente em postes da MEO, “bem como a ponderação dos 

riscos inerentes ao conhecimento, pela MEO, da data de ligação de clientes finais 

dos operadores concorrentes, não podem deixar de ser tidos em conta na 

avaliação, designadamente da proporcionalidade, da imposição aos beneficiários 

da ORAP da obrigação de envio à MEO do cadastro de drop e cliente instalados 

nos seus postes”102. 

Refere a MEO que a ANACOM acrescenta que “a MEO não contabiliza (internamente), 

porque não tem informação, os cabos de drop de clientes não ativos na recuperação dos 

custos de operação de postes, 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 tenham de efetuar o levantamento dos seus próprios 

cabos de drop não ativos, resultaria num tratamento discriminatório e contrário ao princípio 

da EdI” e que “o conhecimento, pela MEO, do cadastro de drop de cliente dos beneficiários 

instalados nos seus postes não representar 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”103, 

pelo que o envio do cadastro não deveria ser exigível. 

 

101 Cfr. alínea b) da página 36 do SPD. 

102 Cfr. penúltimo parágrafo da página 36 do SPD. 

103 Cfr. alíneas c) e d) das páginas 37 e 38 do SPD. 
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Segundo a MEO, tratam-se de argumentos que não colheriam, porque: 

a) O não envio, por parte de alguns operadores, do cadastro dos cabos de drop de 

cliente instalados nos postes da MEO em nada releva para o efeito, porque o 

incumprimento do procedimento previsto na oferta para os cabos de drop de cliente 

não é justificação para se aceitar que tal obrigação seja removida. A aceitar-se tal 

argumento, estaria aberta a porta para que os operadores incumprissem com todos 

os aspectos das ofertas de referência, pois, em momento posterior, a ANACOM 

deixaria de lhes exigir o cumprimento das mesmas. Para a MEO, o incumprimento 

dos procedimentos previstos na ORAP não deve justificar a sua menor exigência; 

deve ser fundamento para impelir os incumpridores a cumprirem com as ofertas 

em vigor a cada momento. 

b) Alguns operadores procediam à elaboração dos cadastros e ao seu envio à MEO. 

E mesmo que a MEO não exigisse, de forma concreta ou individualizada, aos 

restantes operadores que fizessem o mesmo, seria esta – não o mercado – a ser 

prejudicada, pois que apenas ela deixaria de saber, com exatidão, a quantidade de 

cabos de drop de cliente instalados nos seus postes. Com efeito, mesmo que todos 

os operadores incumprissem com esta obrigação, e a MEO não tivesse acesso aos 

respetivos cadastros, seria nos seus postes, na sua propriedade, que esta deixaria 

de ter conhecimento do que aí se encontra instalado. 

c) Não pode aceitar o argumento de que o conhecimento do número de cabos de 

drop de clientes instalados nos seus postes poderia ser um risco inerente ao 

conhecimento da data de ligação de clientes finais dos operadores concorrentes: 

a ANACOM não tem qualquer motivo para supor que a MEO utilizaria esta 

informação para qualquer outro fim, até porque tal não é, como por esta foi já 

referido e se encontra refletido no SPD, permitido104. E nunca tal seria um 

 

104 A MEO relembra que, entre o final de 2015 e julho de 2017, a Vodafone cumpriu o procedimento acordado 

com a MEO para a instalação de cabos de drop de cliente e que, não obstante o que aquela veio posteriormente 

alegar, não se verificaram quaisquer situações em que a MEO tenha feito uso dessa informação em benefício 

da sua própria atuação retalhista. Na decisão de 25.07.2019 relativa à reclamação apresentada pela Vodafone 

contra a decisão da ANACOM de 02.08.2018, no âmbito do pedido de resolução de litígio interposto pela MEO, 

é a ANACOM que afirma: “Ademais, e embora a Vodafone apele a evidência circunstancial para o efeito, não 

logrou demonstrar, mediante a apresentação de provas concretas de tal nexo de causalidade, uma única 
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argumento para justificar a “desproporcionalidade” da exigência de envio do 

cadastro. 

d) Sobre os cabos de drop de clientes não ativos, a MEO tem informação quando os 

referidos cabos não estão suportados na sua própria infraestrutura, por forma a 

poder solicitar a respetiva remoção. Ou seja, a MEO tem informação sobre a sua 

ocupação de infraestruturas alheias, estejam os cabos ativos ou inativos. No 

entanto, a MEO ambiciona ter, a prazo, o cadastro dos seus cabos de drop de 

clientes não ativos, como resultado conjugado e progressivo dos levantamentos 

exaustivos de cadastro que tem vindo a fazer por ACL e do processo de phase-out 

da rede de cobre nos próximos anos, do qual resultará a remoção desta 

infraestrutura. 

A MEO considera ainda que a ANACOM não poderia agravar o quadro regulatório 

pretendido ao prever eficácia retroativa105, porque: 

a) a aplicação retroativa constituiria uma violação do princípio da estabilidade e 

certeza regulatória e da certeza e segurança jurídica, porque implica desfazer uma 

série de ações desenvolvidas desde 2010 – o que justifica que o quadro jurídico 

europeu não considere a hipótese de alteração retroativa das ofertas de referência, 

pelo que a proposta da ANACOM seria ilegal por corresponder, entre outras, a uma 

violação do artigo 5.º, n.º 5, e 55.º, n.º 3, por implícita remissão do artigo 66.º da 

LCE; 

 

situação de win-back (i.e., ações de retenção/captação, para “trazer de volta" clientela) que tivessem sido 

adotadas abusivamente pela MEO em resultado de um eventual acesso a informação comercial sensível, 

alegadamente obtida em virtude do cumprimento do procedimento de instalação de drops de cliente ao abrigo 

da ORAP, na sua versão 3.1 então em vigor (cfr. Anexo 3 ex vi ponto 4.4 da ORAP). E ainda que se admita 

que alguma informação, como a relativa a localização do PDO (diga-se, do poste onde este está fixado) ou dos 

postes envolvidos no drop, pudesse, em teoria, ser usada para proceder a ações de winback de clientes por 

parte da MEO – o que se reitera que a Vodafone não logrou demonstrar com provas concretas –, há que referir 

que a MEO está, de facto, obrigada ao cumprimento da norma do artigo 85.° da LCE.”. 

105 Segundo os pontos decisionais D14 e D16 do SPD, as alterações produzem efeitos desde o dia 22.10.2010, 

com base no artigo 68.º, n.º 3, alínea a) da LCE, que estabelece que a ANACOM pode determinar “alterações 

às ofertas de referência publicitadas, a qualquer tempo e se necessário com efeito retroativo, por forma a tornar 

efetivas as obrigações impostas em conformidade com o disposto no artigo 66.º”. 
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b) a proposta de intervenção da ANACOM seria ilegal por violação do princípio da 

proteção da confiança, uma vez que as medidas que a ANACOM pretende agora 

destruir com efeitos retroativos seriam do seu conhecimento e não mereceram 

oposição ao longo dos anos.  

A MEO nota que os procedimentos de instalação de cabos de drop de cliente, embora 

enquadrados no âmbito das intervenções, estavam previstos desde 2010 na ORAP, bem 

como os respetivos preços a aplicar, nunca tendo merecido qualquer comentário ou crítica 

da parte da ANACOM.  

Acrescenta a MEO que no pedido de informação da ANACOM de 14.01.2016106, relativo à 

especificação do procedimento de instalação de cabos de drop de cliente proposto pela 

MEO aos beneficiários, a ANACOM colocou várias questões, na sequência de uma carta 

que recebeu da NOS, terminando o ofício com uma recomendação à MEO de “que 

quaisquer alterações à ORAP vigente, no tocante ao procedimento de instalação de drops 

de cliente, sejam consensualizadas com as respetivas beneficiárias”107. Refere a MEO que, 

posteriormente, em 09.05.2016108, a ANACOM colocou à MEO um novo conjunto de 

questões sobre o conceito de cabos de drop de cliente, já na sequência da proposta de 

alterações à ORAP que a MEO incluiu na sua resposta à consulta pública sobre a análise 

de Mercados 3a e 3b, remetida à ANACOM em 06.06.2016109.  

A MEO refere que, subsequentemente, no relatório de audiência prévia que acompanhou 

o projeto de decisão de 30.06.2016 relativo à análise dos Mercados 3a e 3b, a ANACOM 

veio expressar o entendimento de que “[t]al como no caso da ORAC, também no caso da 

ORAP mantém-se a necessidade do envio de cadastro quando existir instalação e/ou 

alteração da configuração de cabos e equipamentos (incluindo de drops de cliente) e de 

a MEO reservar sempre o direito de acompanhar as intervenções, obrigações sobre as 

beneficiárias com as quais se concorda.” (realce da MEO), pelo que para a MEO seria fácil 

concluir que os procedimentos que agora se pretendem rever eram do conhecimento da 

 

106 Ref.ª ANACOM-S002735/2016. 
107 A MEO refere que respondeu detalhadamente ao referido pedido de informação da ANACOM em 28.01.2016 
(fax com a Ref.ª S0093/2016). 
108 Ref.ª ANACOM-S031576/2016. 
109 A MEO refere que respondeu a este segundo pedido de informação sobre cabos de drop de cliente em 
20.05.2016. 



  

 

 

– VERSÃO PÚBLICA – 

  137/210 

 

ANACOM, não podendo à luz do princípio da certeza e da estabilidade regulatória e da 

proteção da confiança, a ANACOM pretender introduzir alterações a estes procedimentos 

com efeitos retroativos, sob pena de ilegalidade. 

Acresce, segundo a MEO, que o CPA (o artigo 156.º) é particularmente exigente quanto à 

possibilidade de os atos administrativos terem eficácia retroativa, por o legislador ter 

considerado que a possibilidade de os atos administrativos produzirem efeitos em 

momento anterior ao da sua prática é apta a colidir com o princípio da confiança, 

absolutamente crucial e central no ordenamento jurídico português, e que decorre do 

princípio geral da boa-fé. Aliás, mesmo que a lei confira a possibilidade de um determinado 

ato administrativo ter efeito retroativo, nem assim, segundo a MEO, se esvanece a 

aplicação deste princípio, que, por ser de aplicação global, funcionará sempre como limite 

a qualquer atividade administrativa. E, no presente caso, parece à MEO que a presente 

proposta de decisão é violadora do princípio da proteção da confiança, argumentando que 

não existe qualquer motivo, legal e factual, que conduza à sua imposição. Neste sentido, 

entende a MEO que a fixação de efeitos retroativos deve ser eliminada do ato que ponha 

termo ao procedimento, sob pena de manifesta ilegalidade. 

Ainda em relação ao ponto decisional D16 e à impossibilidade de a MEO cobrar um 

qualquer preço mensal de ocupação de uma fixação de cabo de drop de cliente, a MEO 

considera que o modelo de subsidiação cruzada previsto pela ANACOM não é compatível 

com o quadro jurídico-regulatório em vigor. Afirma a MEO que este modelo de preços não 

é totalmente compatível com o princípio do utilizador-pagador e com a orientação dos 

preços para os custos, e é suscetível de criar distorções graves, favorecendo operadores 

que utilizam relativamente mais os postes da MEO para a instalação de cabos de drop de 

cliente. No limite pode até acontecer que os operadores comecem a utilizar relativamente 

mais os postes da E-REDES para instalar os seus cabos de rede e os postes da MEO para 

os cabos de drop de cliente, pondo em causa a lógica da subsidiação cruzada como um 

todo. 

Por estes motivos, a MEO considera que esta proposta de decisão da ANACOM deve ser 

revista, mantendo a possibilidade de ser aplicado um preço pela ocupação de fixações com 

cabos de drop de cliente, ainda que tal tenha implicações na revisão do preço a aplicar, no 

âmbito da obrigação de orientação dos preços para os custos. A este respeito, a MEO 
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refere que, na prestação de um qualquer serviço, são incorridos custos que devem ser 

recuperados através das condições comerciais que são estabelecidas para esse serviço. 

Aliás, para a MEO, essas condições comerciais devem possibilitar não só a recuperação 

da totalidade dos custos incorridos na prestação desse serviço, como uma taxa razoável 

de remuneração do capital investido. Nesta ótica, a MEO ao prestar o serviço de ocupação 

de uma fixação de cabo de drop de cliente nos seus postes deve, obrigatoriamente, ser 

ressarcida pela prestação específica desse serviço, e não ver este ressarcimento ser 

realizado através do preço estabelecido na prestação de um outro serviço – a fixação de 

cabo de rede dos beneficiários nos postes da MEO. 

Segundo a MEO, no SPD a ANACOM propõe que os custos com as fixações de cabos nos 

postes da MEO, quer sejam cabos de rede ou cabos de drop de cliente, sejam remunerados 

de uma forma conjunta e tendo por base apenas o número de fixações dos cabos de rede, 

existindo uma situação de subsidiação entre serviços. A MEO reconhece que, face aos 

cálculos apresentados pela ANACOM, é garantida, para o período analisado, a 

remuneração da totalidade dos custos incorridos com a prestação destes serviços. No 

entanto, considera que a aplicação desta metodologia colocaria em causa o princípio da 

não discriminação entre os beneficiários da ORAP, incluindo a própria MEO. Sendo 

distintas as necessidades dos beneficiários e da MEO no que respeita à utilização dos seus 

postes, os beneficiários em que o percentual de utilização de postes para a fixação de 

cabos de drop de cliente seja superior à média dos restantes beneficiários, irão ser 

subsidiados pelos restantes beneficiários, cuja utilização das fixações de cabos de rede 

tem um peso superior à média. Em situações extremas, segundo a MEO, um beneficiário 

que apenas utilize os postes da MEO para a fixação de cabos de drop de cliente verá a 

utilização destas infraestruturas ser financiada pelos beneficiários que utilizam os postes 

da MEO para fixações de cabos de rede, assim como pela própria MEO, o que, a seu ver, 

seria intolerável. 

Para a MEO, a situação resultante da inexistência de obrigatoriedade dos beneficiários em 

notificarem prévia ou posteriormente à MEO a instalação de um cabo de drop de cliente e 

de enviarem cadastro dos cabos de drop de cliente instalados, será, a breve prazo, 

incontrolável, tornando-se difícil repor uma situação que não resulte na discriminação entre 

os beneficiários, incluindo a MEO. Acrescenta a MEO que a eliminação da ORAP do preço 
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mensal de ocupação de uma fixação de cabo de drop de cliente em postes da MEO irá 

fomentar a migração de cabos de drop dos beneficiários para os postes da MEO, 

agravando a situação de discriminação entre os beneficiários e a MEO. A MEO considera 

que esta situação, [IIC] 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………. [FIC] 

A MEO considera que o procedimento que se pretende impor, para a instalação de cabos 

de drop de cliente pelos beneficiários nos seus postes, vai além do que os beneficiários 

pretendiam, não tendo paralelo em ofertas nacionais e internacionais (e.g. ofertas da E-

REDES, da Telefónica e da Orange): 

Oferta da E-REDES 

Refere a MEO que, a instalação de cabos de drop de cliente nos postes da E-REDES 

carece de um pedido – designado por Pedido Específico (PE) Simplificado –, que deve ser 

enviado à E-REDES, indicando-se os seguintes dados: 
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Após resposta positiva da E-REDES ao PE Simplificado, o operador poderá agendar os 

trabalhos com 10 dias úteis de antecedência. A MEO refere que, tendo solicitado 

esclarecimentos adicionais à E-REDES sobre este processo, foi clarificado que: 

a) Após resposta positiva ao PE Simplificado, nas condições expressas no 

regulamento, o operador poderá utilizar o(s) apoio(s) até um máximo de cinco 

apoios, passando os mesmos a ser faturados. 

b) Posteriormente, caso o mesmo operador, pretenda utilizar o(s) mesmo(s) apoio(s) 

para a fixação de mais cabos de drop de clientes, até um máximo de cinco cabos, 

poderá fazê-lo sem necessidade de PE Simplificado. Deve, no entanto, comunicar 

sempre essa situação, conforme previsto no artigo 29.º do regulamento. 

c) Finalmente, se algum cabo de drop de cliente posterior, até ao limite de cinco, 

utilizar apoio(s) que não estava(m) previsto(s) no PE Simplificado do 1.º cabo de 

drop de cliente, então, nesse caso será exigível novo PE Simplificado. 

Adicionalmente, segundo a MEO, a E-REDES define um regime de exceção para a 

instalação de cabos de drop de cliente, desde que no mesmo traçado exista um cabo de 

rede e o cabo de drop de cliente utilize as mesmas amarrações daquele nos postes, 

considerando-se cabo de drop de cliente um cabo que cumpra, cumulativamente, as 

seguintes condições: 

a) Número máximo de cabos de drop no eixo longitudinal: 5; 

b) Diâmetro máximo do cabo: 5 mm; 

c) Número máximo de vãos: 5; 

d) Processo de amarração no eixo longitudinal: suportado no cabo principal, por 

cosedura ou equivalente, a validar pelo operador de rede de baixa tensão. 

Segundo a MEO, [IIC]……………………………………………………………………………… 

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

[FIC] e a probabilidade de os cabos de drop de cliente serem instalados na diretriz do cabo 

de rede, seria praticamente nula (e contranatura), uma vez que os cabos de drop de cliente 
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tipicamente saem do PDO para as unidades de alojamento em forma radial. Assim, a MEO 

conclui que a instalação de cabos de drop de cliente na rede de postes da E-REDES está 

sujeita à submissão de PE Simplificados, sendo obrigatório notificar previamente a 

execução dos trabalhos (cfr. n.º 2 do artigo 29.º do regulamento): 

 

Destaca ainda a MEO o indicado no n.º 4 do mesmo artigo 29.º do regulamento: 

 

Assim, a MEO conclui que na rede da E-REDES aplica-se o previsto para os PE 

Simplificados110 à instalação de cabos de drop de cliente, carecendo qualquer instalação 

de cabos de uma notificação prévia dos serviços e respetiva autorização. 

Oferta da Telefónica 

Segundo a MEO, a oferta da Telefónica prevê a possibilidade de haver um procedimento 

simplificado para o acesso a postes para a instalação de cabos de drop de cliente, mas 

deixa essa matéria para acordo comercial entre os operadores (cfr. transcrito infra).  

 

 

110 A MEO refere que este mesmo regime se aplica a cabos de drop de cliente provenientes de outras redes, 

isto é, situações em que o PDO não se encontra instalado na rede da EDP, até por nestes casos tão pouco 

existiria o cabo principal na rede da EDP. 
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Não havendo qualquer acordo específico [IIC]………………………………………………… 

…………………………………………………………………… [FIC], nesta oferta aplica-se a 

cabos de drop de cliente o processo normal associado à instalação de cabos de rede, 

havendo sempre um pedido, uma análise de viabilidade e informação de cadastro das 

ocupações que são faturadas de acordo com os preços definidos.  

No que diz respeito à instalação de cabos de drop de cliente em condutas, segundo a MEO, 

a oferta da Telefónica apresenta algum detalhe na secção 6.4 do documento 2 da oferta 

(designado “Procedimiento de gestión para operadores. Servicio MARCO [PROGECO]”): 

Segundo a MEO, na oferta da Telefónica é possível verificar que existe uma análise prévia, 

relativamente à viabilidade de instalar todos os potenciais cabos de drop de cliente 

pretendidos por um operador a partir de um determinado PDO, sendo que o preço dessa 

análise é de 52,5 euros por cabo de drop de cliente (“acometida”). Em termos de faturação 

da ocupação, que é devida, refere a MEO que se aplica o seguinte modelo:  

  

Refere também a MEO que, conforme consta da mesma oferta, apenas são faturados os 

cabos de drop de cliente efetivamente instalados (cfr. transcrito infra).  
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Assim, a MEO refere que a Telefónica tem o cadastro do que está instalado na sua 

infraestrutura, sendo faturadas as ocupações associadas a cabos de drop de cliente. 

Oferta da Orange 

Segundo a MEO, na oferta da Orange, aplicável a condutas e postes, não tem de haver 

pedidos de acesso e instalação específicos para um cabo de drop de cliente desde que 

tenha havido uma análise de viabilidade prévia, validada pela Orange, dos cabos de drop 

a instalar a partir de um dado PDO. Cada cabo deve ser etiquetado com o nome do 

operador, a data da análise de viabilidade e o número do PM – Point de Mutualisation. 

Acresce que, segundo a MEO, os cabos de drop de cliente têm que verificar um conjunto 

de condições, designadamente: máximo de 20 apoios por cabo de drop de cliente; não é 

necessária nenhuma adaptação dos postes para se proceder à instalação do cabo de drop 

de cliente; nenhum vão pode ter mais de três cabos de drop de cliente; e o cabo não 

ultrapassa os 6 mm. Qualquer necessidade adicional às previstas inicialmente pode estar 

sujeita a análise de viabilidade da Orange e qualquer alteração, em termos de ocupação 

das infraestruturas da Orange por cabos e equipamentos dos operadores, implica sempre 

o envio à Orange do cadastro atualizado (DFT – Dossier de fin de travaux). 

Assim, a MEO conclui que nenhuma das ofertas que referiu – da E-REDES, da Telefónica 

ou da Orange –, teria um modelo similar ao que se pretende impor nas infraestruturas da 

MEO e, mesmo que a ANACOM desconsidere111 a oferta da E-REDES, seria necessário 

 

111 Porque a ANACOM entenderia que a regulação da oferta de postes da EDP está enquadrada no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 123/2009, sendo as obrigações diferentes, não tendo o regime a aplicar de ser o mesmo da 

ORAP. 
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que a ANACOM refletisse sobre a disparidade que propõe criar entre a MEO e a Telefónica 

e a Orange relativamente ao controlo das infraestruturas de postes de que são 

proprietárias. A MEO admite que os beneficiários concordarão com as propostas de 

decisão que vão além do que pretendiam. Contudo considera o conjunto dessas propostas 

inaceitável, desproporcional e penalizador dos seus direitos enquanto proprietária, e refere 

que não se conformará com uma decisão que “transforme” o seu património em bens de 

domínio público de utilização gratuita, pelo que desencadeará as medidas legais para 

reverter uma decisão final que venha a ser adotada nos termos do SPD. 

A NOS saúda os pontos decisionais constantes do SPD relativos aos drops de cliente112 

porque os mesmos vêm garantir condições (para) o normal funcionamento do mercado. 

Com efeito, a NOS considera que a proposta da MEO para a instalação de cabos de drop 

de cliente tinha implicações destrutivas para o funcionamento concorrencial do mercado, 

porque: 

a) ao pretender impor processos burocráticos e onerosos apenas aos beneficiários, 

sem paralelo com os praticados pela própria MEO, incumpria com o princípio de 

EdI; 

b) ao mesmo tempo, estes processos implicavam uma rigidez e morosidade dos 

processos de instalação de novos clientes que maximizavam a capacidade de 

retenção e/ou angariação seletiva de clientes pela MEO, ao mesmo tempo que 

reduzia a qualidade do serviço disponibilizado pelos beneficiários (nomeadamente, 

no que se refere à rapidez de instalação e ativação do serviço contratado); 

c) ao impor condições remuneratórias para os cabos de drop, ao arrepio das 

obrigações de orientação dos preços para os custos, colocava em causa o plano 

de negócios associado às ofertas que são hoje comercializadas no mercado, ao 

mesmo tempo que criava custos artificiais apenas aplicáveis aos concorrentes da 

MEO e, por essa via, criava uma vantagem competitiva artificial para esse 

operador; 

 

112 Tendo por base diligências da ANACOM aprofundadas e suportadas no que efetivamente ocorre no terreno. 



  

 

 

– VERSÃO PÚBLICA – 

  145/210 

 

d) ao mesmo tempo, estes novos custos incumpriam com a prática contratual da 

MEO, desde o início da década de 90, no que à instalação de cabos de cliente se 

refere, constituindo uma clara quebra da boa-fé contratual para com os 

beneficiários e, em concreto para com a NOS. 

A NOS resume da seguinte forma os principais pontos que suportaram o SPD: 

a) As diligências empreendidas junto dos parceiros da MEO e dos beneficiários 

vieram corroborar o que a NOS havia referido em sede de consulta pública, sobre 

o impacto na capacidade da NOS em responder às solicitações dos clientes num 

espaço de tempo razoável e competitivo (face ao assegurado pela MEO), e o 

tratamento discriminatório que o processo proposto pela MEO implicaria face ao 

que pratica, com tradução direta num acréscimo de custos dos beneficiários. 

b) As diligências permitiram concluir sobre a desproporção do acompanhamento pela 

MEO das instalações de clientes e o modo como tal é utilizado pela MEO para criar 

custos adicionais aos seus concorrentes (como retrata a experiência da Vodafone 

relatada no documento de consulta). 

c) A argumentação invocada pela MEO, de a instalação de cabos de drop de cliente 

impactar na estabilidade dos postes, e tal reforçar o seu interesse em acompanhar 

os trabalhos de instalação, foi refutada pelo testemunho dos técnicos que instalam 

esses cabos e pela evidência e estudos apresentados pela NOS. 

d) Não existe justificação para uma diferenciação de procedimentos conforme o 

número de apoios de um drop, entendimento corroborado pelos instaladores 

contactados pelo Regulador. 

e) Resulta evidente que, até 2015, altura em que a MEO tentou impor um novo 

procedimento de instalação de drops aos beneficiários, nunca nenhuma entidade 

havia recorrido à figura de intervenção para a sua instalação, ao envio de cadastro 

após a intervenção, bem como ao pagamento de qualquer fixação. Ou seja, se a 

MEO tinha o entendimento que tentou impor com a publicação das versões da 

ORAC e da ORAP alvo de suspensão, nunca o tentou implementar antes de 2015, 

o que corrobora a tese que a NOS sempre defendeu de que as iniciativas 



  

 

 

– VERSÃO PÚBLICA – 

  146/210 

 

desencadeadas por esse operador nesse ano enquadraram-se numa tentativa 

oportunista de tentar dar como consumada uma realidade que nunca existira antes. 

f) Finalmente, a ANACOM demonstra cabalmente a incompatibilidade da pretensão 

da MEO em fazer-se remunerar pelas fixações dos cabos de drop com o princípio 

da orientação dos preços para os custos. 

Neste contexto, a NOS considera que as medidas previstas nos pontos decisionais D12 a 

D18 são corretas, justificadas e essenciais para que o mercado se desenvolva sem 

distorções à concorrência. Contudo, para a NOS, a ANACOM deverá garantir a inexistência 

de confusões associadas às condições técnicas que a MEO poderá vir a impor no que se 

refere à instalação de cabos de drop de cliente. Para a NOS, sendo claro que as condições 

técnicas deverão assegurar que a totalidade das instalações efetuadas à data no terreno 

são admissíveis113, não deve existir qualquer processo prévio visando a instalação de um 

cabo de drop de cliente e não poderá existir qualquer custo associado, direto ou indireto. 

A Vodafone congratulou a ANACOM pela iniciativa tomada, por ter auscultado o mercado 

e ter considerado os comentários e dificuldades explanados pelos beneficiários, realçando 

a promoção de diligências complementares por iniciativa da ANACOM, que reuniu com 

empresas subcontratadas pelos beneficiários e pela MEO para efeitos de instalação de 

cabos de drop de cliente e aprofundou o que acontece no terreno (as verdadeiras barreiras 

com que a Vodafone e outros beneficiários se deparam e os procedimentos equitativos e 

mais adequados a ser seguidos neste tipo de instalação). A Vodafone enalteceu ainda a 

forma audaz e exemplar com que a ANACOM reequacionou este tema no novo SPD, 

atentos os argumentos da Vodafone114, e destacou os seguintes excertos115: 

a) “(…) em face das informações e respostas entretanto recebidas considera que a 

solução preconizada no SPD, mesmo para os casos em que se tentou simplificar 

o processo (i.e., instalações de cabos de drop envolvendo apenas um poste da 

 

113 Bem como ser alvo de consulta junto dos beneficiários para recolha e incorporação de inputs. 

114 No âmbito do procedimento de consulta pública e audiência prévia sobre o SPD de 25.05.2018 e no âmbito 

do procedimento de resolução administrativa do litígio entre a MEO e a Vodafone relativo ao incumprimento de 

procedimentos de instalação de drops de clientes no âmbito da ORAP. 

115 Cfr. páginas 23 e 24 do SPD e páginas 182, 183 e 184 do Relatório. 
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MEO), seria mais exigente para as beneficiárias face ao que tem sucedido na 

prática e para a maior parte das instalações que implicam o acesso aos postes (e 

condutas) da MEO, no âmbito das quais não houve notificação prévia, não houve 

acompanhamento por parte da MEO, nem houve quaisquer pagamentos” 

(sublinhado da Vodafone); 

b) “Considerando que existem instaladores que efetuam trabalhos quer para a MEO, 

quer para as beneficiárias da ORAP, não se identifica, tendo por base o princípio 

da EdI, o motivo para, a MEO não acompanhar a maioria dos trabalhos de 

instalação dos seus próprios cabos de drop de cliente (conforme informação 

prestada pelo “instalador comum”) pretendendo nos casos de instalação dos cabos 

de drop de cliente das beneficiárias proceder sempre (ou quase sempre) a esse 

acompanhamento. Veja-se, a este propósito, as percentagens de 

acompanhamentos realizados pela MEO no período em que a Vodafone notificou 

previamente as instalações de drop de cliente que, segundo a própria empresa e 

não desmentido pela MEO, foram na ordem dos 90%.”. (sublinhado da Vodafone); 

c) “(…) constatou-se 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, tem 

funcionado sem qualquer percalço, sendo que os mesmos impactam no equilíbrio 

entre as condições aplicáveis à MEO e as condições aplicáveis aas beneficiárias 

seus concorrentes.” (sublinhado da Vodafone). 

A Vodafone considera ainda que uma decisão diversa da preconizada no SPD resultaria 

num aumento injustificado e significativo dos custos dos beneficiários face aos custos 

incorridos pela MEO na instalação de cabos de drop dos seus clientes e, 

consequentemente, num agravamento das condições de concorrência e de aproximação 

dos procedimentos da MEO ao princípio da EdI. Especificamente quanto à instalação de 

cabos de drop de cliente em mais do que um poste da MEO, a Vodafone vê com agrado o 

reconhecimento de que não existe fundamento técnico para a definição de condições e de 

procedimentos específicos e distintos para a instalação de um cabo de drop de cliente 

envolvendo apenas um poste da MEO ou mais do que um poste, e que em relação a estes 
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cabos, não é possível aos beneficiários saberem de antemão se um determinado cabo de 

drop de cliente que pretendem instalar terá de se suportar em um ou mais postes da MEO.  

Assim, segundo a Vodafone, as decisões projetadas no SPD consagram e preveem 

medidas que visam introduzir uma equivalência efetiva de condições de tratamento entre 

os beneficiários e a MEO, contudo manifesta preocupações sobre a forma como a MEO 

dará execução ao quadro ora definido. Com efeito, segundo a Vodafone, o SPD prevê a 

possibilidade de a MEO definir as regras “técnicas” que devem ser seguidas na instalação 

de cabos de drop de cliente, e densificar o regime de credenciação ORAP face ao 

atualmente exigido, tendo por base regras técnicas que os beneficiários da ORAP (e 

ORAC) terão de observar nos trabalhos de instalação de novos cabos de drop de cliente 

em traçados aéreos (ou condutas) da MEO. 

A Vodafone considera que a definição de regras técnicas pela MEO, respeitantes à 

instalação de cabos de drop de cliente, não pode acontecer sem a participação da 

ANACOM e os contributos dos beneficiários, sendo expectável que a MEO utilize a 

autonomia que lhe foi concedida (para definir as regras técnicas de instalação de cabos de 

drop de cliente) para introduzir requisitos técnicos desproporcionados e obter os resultados 

que almejaria através da fixação de um procedimento específico e complexo para 

instalação destes cabos. Assim, a Vodafone considera que deverá ficar expressamente 

salvaguardado que as condições técnicas mínimas a cumprir pelos beneficiários na 

instalação de um cabo de drop de cliente (e.g., peso e o diâmetro máximos do cabo e o 

número máximo de postes da MEO utilizáveis para fixações de um cabo de drop de cliente) 

aplicam-se apenas a cabos de drop de cliente instalados (quer pelos beneficiários, quer 

pela MEO) após a data de entrada em vigor das novas versões das ofertas. Assim, a 

Vodafone considera que as regras técnicas a definir pela MEO (que integrarão a ORAP e 

a ORAC) para a instalação de cabos de drop de cliente116, por forma a acautelar-se os 

riscos supramencionados. 

 

116 Como parece resultar do entendimento expresso pela ANACOM no primeiro parágrafo da página 29 do 

SPD. 
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D12 – Instalação de cabo de drop (notificação) 

A Vodafone concorda com o previsto no ponto decisional D12 que acolhe como medida 

extremamente positiva para a Vodafone e para a promoção da concorrência do sector em 

geral. 

D13 – Eliminação da figura de instalação de cabo de drop 

A Vodafone concorda com o previsto em D13 que acolhe como medida extremamente 

positiva. 

D14 – Eliminação da obrigação de envio de cadastro de drop 

A Vodafone concorda com o previsto no ponto decisional D14 que acolhe como medida 

extremamente positiva. 

D15 – Penalidade de acesso indevido, ocupação indevida e ausência de envio de cadastro 

– exceção quanto a cabo de drop 

A Vodafone concorda com o previsto no ponto decisional D15 que acolhe como medida 

extremamente positiva e no que concerne à não aplicação da penalidade por não envio de 

cadastro (penalidade 13), considera que a ANACOM deverá determinar que a MEO restitua 

aos beneficiários, num prazo a contar da data de aprovação da decisão final, os montantes 

referentes a penalidades por não envio de cadastro de cabos de drop de cliente que tenham 

sido pagos pelos beneficiários, desde a data da entrada em vigor da ORAP. 

D16 – Eliminação do preço de ocupação e instalação de cabo de drop 

A Vodafone concorda com o previsto no ponto decisional D16 que acolhe como medida 

extremamente positiva e manifesta que, dos dados apurados pela ANACOM, tudo aponta 

para que os preços dos serviços prestados ao abrigo destas ofertas não estejam orientados 

para os custos. A título de exemplo, salienta que a ANACOM reconhece117 que “(…) o preço 

mensal de 1,25 euros aplicável por fixação de cabo de rede em poste da MEO já cobre os 

respetivos custos (…)”, o que significaria que a MEO “(…) já recupera os custos da 

 

117 Na página 36 do SPD. 
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ocupação (fixação) de cabo do beneficiário em poste da MEO considerando apenas as 

fixações de cabo de rede.”. Assim, para a Vodafone é da máxima urgência a revisão dos 

preços das ofertas, tal como a ANACOM se propõe fazer nos seus Planos Plurianuais, 

sendo, a seu ver, uma medida regulatória prioritária e fundamental porque impactará 

positivamente nos custos incorridos pelos beneficiários e na competitividade das ofertas 

dos operadores. Adicionalmente, tendo em conta que D16 determina que a produção de 

efeitos retroage à data de publicação da primeira versão da ORAP, a Vodafone considera 

que118 a ANACOM deve fixar um prazo à MEO para restituição dos montantes pagos pelos 

beneficiários à MEO por ocupação mensal de cabo de drop de cliente em postes da MEO, 

desde a data de entrada em vigor da ORAP. 

D17 – Remover da ORAP a secção sobre instalação de cabo de drop de cliente 

A Vodafone concorda com D17 que considera ser uma medida extremamente positiva. 

A NOWO/ONI considera119 que as medidas previstas nos pontos decisionais D12 a D18 

estão em linha com o que defende e são positivas e fundamentais para a implementação 

de um modelo de EdI.  

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 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 

 

118 Pelas razões referidas a propósito das penalidades pagas por não envio de cadastro de cabos de drop de 

cliente. 

119 A NOWO/ONI assinala e saúda o trabalho aprofundado que a ANACOM levou a cabo no esclarecimento do 

tema, que lhe permitiu rebater total e solidamente as alegações da MEO para as regras que queria introduzir 

nas ofertas relativamente a drop de cliente. 
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técnicas associadas e a melhor forma de deliberar sobre o tema dos drops de cliente em 

conformidade com um modelo de EdI. 

A E-REDES refere que a autorização para instalação de um cabo de fibra ótica na sua rede 

de postes de baixa tensão inclui a possibilidade de, sem necessidade de comunicação 

adicional, o operador poder instalar cinco cabos de drop de cliente em cinco vãos, desde 

que garantidos um conjunto de requisitos dimensionais e de metodologia de fixação. Refere 

a E-REDES que os operadores devem sempre comunicar-lhe previamente a intenção de 

realizarem trabalhos, tomando a E-REDES conhecimento dos mesmos e autorizando-os, 

mas podendo também optar pela respetiva supervisão embora sem cobrar aos operadores 

tal encargo. Segundo a E-REDES, as condições técnicas garantem que, até aos limites 

estabelecidos, não é necessária a apresentação de novos cálculos de estabilidade de 

apoios, sendo que, ultrapassados os limites, a E-REDES analisa tecnicamente os pedidos 

de instalação de cabo de drop de cliente de forma simplificada. 

A E-REDES acrescenta que para efeitos de instalação de um cabo de drop de cliente 

avulso, (i.e., não associado a um “cabo de rede”), está previsto o envio obrigatório pelo 

operador de um pedido simplificado (gratuito), no qual é disponibilizada a informação 

necessária para a análise, assegurando a E-REDES uma resposta rápida aos operadores 

de redes de comunicações eletrónicas, salvaguardando o respetivo registo cadastral. 

Refere ainda a E-REDES que o cabo de drop de cliente avulso é faturado como se de um 

cabo (de rede) se tratasse, na medida em que ocupa espaço no poste da E-REDES, sendo 

cobrado um valor igual ao daquele (cabo de rede). 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente aos comentários da MEO apresentados no âmbito destes pontos 

decisionais do SPD, através dos quais este operador reiterou a posição que manifestou na 

generalidade, remete-se, para os devidos efeitos, para o entendimento da ANACOM 

exposto nessa secção. Sem prejuízo, é importante detalhar e complementar alguns 

aspectos do entendimento aí explicitado, atenta a especialidade da matéria.  

Como a MEO bem sabe, 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 
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referência publicada em 2010, nesta apenas constando uma referência em termos 

ambíguos. Com efeito, desde a versão 1 da ORAP que a instalação de cabos de drop de 

cliente dos beneficiários processava-se (aparentemente) no contexto de um 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), por seu turno, referia-se 

exclusivamente a 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 de instalação 

de clientes para a própria MEO (em concreto, pela Fibroglobal), apenas pontualmente os 

beneficiários da ORAP efetuaram pedidos de instalação ou de intervenção tendo em vista 

a instalação 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, um novo procedimento de instalação de cabos de drop 

de cliente).  

Assinala-se a este propósito que, previamente à criação da ORAP (ou seja, até dezembro 

de 2010), nos contratos celebrados pela MEO com, nomeadamente, os operadores de 

redes de distribuição de televisão por cabo (CATV), o respetivo objeto era constituído pelas 

infraestruturas físicas para instalação da rede de distribuição de televisão por cabo, a qual 

terminava no ponto de distribuição de clientes. Este ponto constituía a fronteira entre a rede 

de distribuição secundária e a rede de cliente, fazendo parte integrante da rede de 

distribuição secundária. Portanto, a instalação da rede de cliente, i.e., o cabo de drop de 

cliente, utilizando os postes da MEO não estava sujeita a quaisquer condições. 

Retomando, no âmbito do referido serviço de intervenção previsto na versão 1 da ORAP 

(que, segundo o respetivo fluxograma – reitera-se – aplicava-se apenas a reparações de 

avarias e não à instalação de cabos de drop de cliente), o beneficiário deveria remeter à 

MEO a informação do cadastro de cabos e equipamentos, sempre que ocorresse uma 

alteração na configuração dos mesmos. Ora, tal indiciava uma alteração de cabos já 

instalados – entenda-se, cabos de rede – naturalmente decorrente de uma eventual 

reparação ou substituição desses mesmos cabos. 
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Por conseguinte, não é correto que a MEO venha agora afirmar que o alegado 

incumprimento pelos beneficiários de disposições constantes da ORAP tenha conduzido a 

ANACOM a fundamentar a remoção dessas disposições da oferta nos termos 

preconizados no SPD. Na verdade – e a MEO bem sabe –, as referências sobre a 

instalação de cabos de drop de cliente contidas na versão 1 da ORAP eram ambíguas, 

pouco claras e até desadequadas, estando, portanto, em causa uma prática reiterada e 

consolidada no mercado há já largos anos, referente à instalação de cabos de drop de 

cliente dos beneficiários nas infraestruturas da MEO, sem que a própria empresa 

considerasse existir um incumprimento da sua oferta de referência.  

Assim, com as medidas preconizadas visa-se tão-só que o texto das ofertas de referência 

reflita, de forma clara e inequívoca, a prática que há muito tempo vem sendo seguida pela 

MEO e pelos respetivos beneficiários – dando, como tal, e desde logo cumprimento à 

obrigação de transparência, prevista no artigo 67.º da LCE e, bem assim, à obrigação de 

não discriminação prevista no artigo 70.º da LCE impostas à MEO enquanto empresa 

declarada com PMS no mercado relevante. 

Não é demais relembrar que, apenas na sequência da aprovação pela ANACOM da 

decisão de 23.03.2017 sobre a análise do mercado grossista 3a e 3b, a MEO publicou, em 

30.05.2017, a versão 5 da ORAP, a qual passou a conter disposições específicas relativas 

a um novo serviço de “instalação de drop de cliente”. Ao invés, a versão 7 da ORAC, 

publicada pela MEO, exatamente na mesma data (30.05.2017), não continha qualquer 

referência à instalação de cabos de drop de cliente pelos beneficiários em condutas da 

MEO. Porém, relembra-se que estas versões das ofertas de referência foram, entretanto, 

suspensas por decisão da ANACOM de 29.06.2017, deixando imediatamente de produzir 

efeitos. 

Ora, especificamente no que diz respeito à instalação de cabos de drop de cliente em 

postes, a MEO incluiu (por iniciativa própria, sem a validação da ANACOM) na dita versão 

5 da ORAP (subsequentemente suspensa pela ANACOM), um serviço no qual previu a 

necessidade de realização, pelo beneficiário, de um agendamento prévio obrigatório da 

instalação do cabo de drop de cliente. Nesse agendamento, o período que medeia entre a 

data/hora de receção do pedido na MEO e a data/hora pretendida para o início dos 
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trabalhos de instalação do cabo de drop de cliente do beneficiário não podia ser inferior a 

6 horas úteis nem superior a 24 horas úteis. 

Ainda na referida versão 5 da ORAP (insista-se, subsequentemente suspensa pela 

ANACOM), a MEO também introduziu um preço mensal de ocupação de uma fixação por 

cabo de drop em poste, o qual seria 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 do beneficiário” e 

um preço por pedido de instalação de cabo de drop de cliente correspondente ao preço do 

serviço de acesso e instalação de cabos de rede, podendo ainda haver lugar ao pagamento 

do acompanhamento da instalação por técnico da MEO. 

Sobre o envio de cadastro de cabos de drop de cliente pelos beneficiários, a MEO 

introduziu também na mesma versão 5 da ORAP a seguinte disposição: “Após a conclusão 

dos trabalhos de instalação, a Beneficiária deve enviar uma notificação para o mesmo 

endereço de e-mail e, no prazo máximo de 30 dias lineares seguinte, enviar o cadastro 

dos meios instalados em conformidade com as regras definidas no número 4.8” (aqui 

destacado). Esta disposição, tal como as relativas ao agendamento da instalação do drop 

e aos preços de instalação e de ocupação de drops foram introduzidas por exclusiva 

iniciativa da MEO, sem que a ANACOM o tivesse determinado, pelo que nunca se poderia 

assumir como sendo de cumprimento obrigatório pelos beneficiários. 

Reafirma-se que a versão 7 da ORAC e a versão 5 da ORAP foram ambas suspensas pela 

ANACOM (por decisão de junho de 2017), dando lugar ao início de uma análise mais 

aprofundada das duas ofertas que culminou com a aprovação da decisão final de 

12.09.2019, sobre alterações àquelas ofertas de referência, e com a submissão do SPD 

de 25.07.2019 a consulta pública e a audiência prévia dos interessados, cujas respostas 

entretanto recebidas são objeto de análise no presente relatório. 

Ora, um dos motivos pelos quais a versão 5 da ORAP foi suspensa pela ANACOM em 

junho de 2017 consistiu, precisamente, na matéria relacionada com a instalação de cabos 

de drop de cliente, tendo a ANACOM, na decisão de suspensão, referido que “não 

obstante se considerar, à partida, uma alteração com impacto imediato negativo, na 

medida em que não está em linha com o recomendado pela ANACOM, nomeadamente 
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no sentido de aproximar a oferta ao princípio de EdI, trata-se de matéria que carece de 

uma avaliação mais detalhada a ser feita no âmbito da análise em curso. Esta alteração 

tem também impacto significativo nas Beneficiárias face à prática atual, o que poderá 

pôr em causa a utilização imediata destes serviços da ORAP por parte das beneficiárias” 

(aqui destacado). 

Com efeito, após a suspensão da versão 5 da ORAP, a ANACOM iniciou uma análise 

aprofundada, com vista a alterar aquela versão da oferta, tendo publicado o SPD de 

25.05.2018, que foi sujeito aos respetivos procedimentos de consulta. Depois da receção 

das várias pronúncias ao referido SPD, a ANACOM realizou diligências complementares, 

tendo levado a cabo diversas reuniões com empresas instaladoras subcontratadas pelos 

operadores para efeitos de instalação de cabo de drop de cliente e que permitiram a 

ANACOM concluir que a sua instalação de per se não coloca em causa a segurança e a 

integridade do poste. 

No tocante à alegada (pela MEO) fragilidade dos testemunhos apresentados à ANACOM 

pelas empresas instaladoras subcontratadas pelos operadores de rede (sendo que 

algumas destas empresas instaladoras com quem a ANACOM reuniu – que pertencem a 

um mesmo grupo empresarial – trabalham para beneficiários da ORAC ou da ORAP e para 

a MEO), reitera-se que se tratam de testemunhos válidos apresentados pelos responsáveis 

ou gestores daqueles empresas em reuniões realizadas presencialmente com a ANACOM 

e cujas principais conclusões foram posteriormente confirmadas explicitamente por escrito 

(por pelo menos três das cinco empresas instaladoras em questão, sendo que as restantes 

duas empresas não contrariaram as conclusões que lhes foram transmitidas). 

Quanto à alegação da MEO de que os instaladores “são uma parte interessada (…) a quem 

convém desvalorizar os impactos que os cabos de drop têm nos postes”, a MEO não a 

fundamentou, sendo que também não fez qualquer prova desses impactos.  

Em relação ao formalismo dos testemunhos, reconhece-se (tal como referido pela MEO) 

que não foi elaborada uma ata (formal) propriamente dita relativa a cada reunião que foi 

realizada com as empresas instaladoras. Contudo, foi redigida uma síntese com as 

principais notas (conclusões) dessas reuniões, a qual foi remetida por correio eletrónico a 

todas as empresas instaladoras com as quais a ANACOM reuniu, e nos termos da qual se 
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referiu de forma clara que “agradece-se informação (…) caso exista alguma informação 

incorreta nas referidas Notas”. 

Assim, será legítimo assumir que as duas únicas empresas instaladoras ([IIC]……….. 

………… [[FIC]) que não responderam à ANACOM corrigindo as notas que receberam, 

não discordaram das conclusões transmitidas.  

Aliás, estranho seria que uma empresa instaladora recebesse um email com conclusões 

de reunião que considerasse incorretas ou que não decorreriam das reuniões havidas e 

não tivessem respondido a indicar a necessidade de correção ou de clarificação. Não se 

consegue assim acompanhar o argumento da MEO de que, o facto de uma empresa não 

ter respondido equivale a assumir que a mesma empresa não concorda com o teor da nota, 

quando essa é precisamente a conclusão contrária à que decorre do procedimento que foi 

seguido. 

Quanto à conclusão – constante das notas de síntese remetidas pela ANACOM às 

empresas instaladoras – de que “Os cabos de drop de cliente, pelas suas características 

específicas resultam em tensões menosprezáveis nos postes, não constituindo risco 

significativo na estabilidade física dos mesmos”, regista-se que uma empresa instaladora 

([IIC] ………………………………………………… [FIC]) respondeu à ANACOM nos 

seguintes termos: “O que referimos foi que não nos recordamos de casos em que os cabos 

de drop colocassem em risco a estabilidade do poste. Contudo, este cenário é fácil de 

testar e aferir em laboratório.”. 

Por conseguinte, esta empresa instaladora, apesar de não confirmar (pelo menos de uma 

forma absolutamente taxativa) que os cabos de drop de cliente não constituem risco 

significativo para a estabilidade dos postes da MEO, também refere que “não nos 

recordamos de casos em que os cabos de drop colocassem em risco a estabilidade do 

poste”. Ora, face à experiência desta empresa instaladora em concreto (que por sinal 

pertence ao mesmo Grupo empresarial do qual fazem parte empresas que realizam 

trabalhos de instalação de cabos de drop de cliente para os beneficiários das ofertas de 

referência e para a própria MEO), entende a ANACOM que a afirmação de que “não nos 

recordamos” na prática equivalerá a confirmar que, de facto, o risco para a estabilidade 

dos postes da MEO decorrente da instalação de cabos de drop de cliente, sejam tais cabos 
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da MEO ou dos beneficiários será, na prática, reduzido. E, não se tendo verificado tal risco, 

a probabilidade de o mesmo se vir a verificar é, portanto, mínima, pelo que não se justifica, 

de todo, o procedimento de agendamento da instalação de cabos de drop de cliente dos 

beneficiários defendido pela MEO e previsto na versão 5 da ORAP, bem como todos os 

custos associados, incluindo os relativos ao levantamento e elaboração pelos beneficiários 

da ORAP do cadastro histórico de cabos de drop de cliente e do cadastro dos novos cabos 

de drop de cliente a instalar.  

Acresce que existem preocupações ao nível da concorrência, tendo presente que a MEO 

concorre nos mercados retalhistas com os beneficiários da ORAP e nesse contexto caso 

fosse adotado o procedimento de instalação com agendamento, conforme pretendido pela 

MEO, haveria sempre um risco potencial de que esse procedimento pudesse ser objeto de 

atrasos ou adiamentos que impactassem desfavoravelmente na dinâmica concorrencial ao 

nível do retalho. 

Ainda sobre o risco, naturalmente que não existem situações de risco de integridade dos 

postes completamente nulas. No limite, uma catástrofe natural, dependendo da sua 

dimensão, poderá pôr em causa a integridade de qualquer tipo de infraestrutura ou de 

construção, sem que, no caso em concreto dos cabos de drop, tal se deva naturalmente à 

instalação de drops de clientes dos operadores (incluindo a própria MEO). 

Ainda a respeito do risco, o Parecer técnico independente emitido pelo ISEL refere que, 

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 (página 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 (página 50 do Parecer), justificam a necessidade da manutenção 

e conservação destes ativos (página x do Parecer) , que pode passar, por exemplo, pelo 

espiamento dos postes (páginas ix-x e 51-53 do Parecer, entre outras), e a eventual 

imposição de condições técnicas mínimas (tudo isto aspectos que estão na esfera de 

responsabilidade da proprietária – a MEO –, envolvendo despesas de manutenção e 
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conservação que já impendem sobre a empresa). Acresce que, o facto da avaliação dos 

riscos em causa em situações concretas não ser passível de avaliação prévia e de forma 

genérica (página 58 do Parecer), envolver a consideração de diversos e complexos fatores 

intrínsecos e extrínsecos à própria infraestrutura, incluindo a avaliação das já mencionadas 

fragilidades estruturais, e não se prestar a um cálculo manual expedito, exigindo uma 

ferramenta de cálculo disponibilizada ao técnico que contabilize os diversos fatores (página 

58 do Parecer), corrobora a desnecessidade de notificação prévia (ou a posteriori) da 

instalação do drop de cliente, bem como de envio do cadastro e dos “acompanhamentos”, 

apontando, outrossim, para a necessidade de manutenção e conservação. Sem prejuízo, 

reitera-se que se desconhecem, desde o início de vigência das ofertas, 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. 

Releva-se ainda que o próprio ISEL reconheceu que “os possíveis cenários de instalação 

de cabos de drop são tão variados que é praticamente impossível definir um número 

genérico abaixo do qual o número de cabos de drop instalados não coloca em causa a 

estabilidade da infraestrutura” (página ix do Parecer). Neste contexto, a ANACOM entende 

não se justificar a definição de um número máximo limite de cabos drop de cliente a instalar 

(pelos beneficiários da ORAP, incluindo a Fastfiber) em postes da MEO. 

Adicionalmente, verifica-se que a versão 6 da ORAP, publicada pela MEO em 13.11.2019, 

na decorrência da decisão da ANACOM de 12.09.2019 sobre alterações à ORAC e à 

ORAP, deixou de prever o serviço de instalação de drop de cliente (tendo a secção 7.4 

“Instalação do Drop de cliente”, que constava da versão 5 da ORAP, sido removida), pelo 

que se conclui que a própria MEO entendeu por bem, e por sua própria iniciativa, retirar tal 

procedimento da oferta, previamente (inclusive) à aprovação e publicação de uma decisão 

final da ANACOM sobre esta matéria. Neste contexto, o previsto nos pontos decisionais 

D13 e D17 do SPD deve continuar a ser assegurado pela MEO na próxima versão da 

oferta, pelo que não sendo necessário determinar a alteração das referidas ofertas de 

referência a esse respeito, serão eliminados das alterações preconizadas no âmbito 

do projeto de decisão final, extinguindo-se assim quando a este ponto o 

procedimento por inutilidade superveniente. 
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Com efeito, à partida, não haveria qualquer motivo para a MEO eliminar, na nova versão 6 

da ORAP (publicada em novembro 2019), a figura do serviço de instalação de drop de 

cliente (que ela própria defendia) e ter removido a secção 7.4 “Instalação de Drop de 

Cliente” da ORAP, já que tal alteração não decorria da decisão da ANACOM de 12.09.2019 

sobre alterações à ORAC e à ORAP. Assume-se, assim, que a MEO reconhece, 

voluntariamente, que tal procedimento, visando a instalação de cabos de drop de cliente 

pelos beneficiários nos postes da MEO, não seria o mais adequado, nem proporcional. 

Neste contexto, à luz do procedimento preconizado pela ANACOM para a instalação de 

cabos de drop de cliente do beneficiário, entende-se também que continua a não se 

justificar o envio pelo beneficiário à MEO de qualquer notificação prévia ou posterior relativa 

à instalação de cabos de drop de cliente, mantendo-se o disposto no ponto decisional 

D12 do SPD (que no projeto de decisão final passa a ser identificado como D9). 

Quanto à necessidade, invocada pela MEO, de envio, pelo beneficiário, do cadastro de 

cabos de drop de cliente após a conclusão dos trabalhos de instalação, não deixa de ser 

peculiar que mais de 10 anos após a operacionalização da ORAP e do acesso aos postes 

pelos beneficiários, a MEO apenas agora venha referir que “estava a redesenhar os seus 

processos no sentido de cadastrar os seus cabos de drop de cliente em SI” (cfr. parágrafo 

297. (ii) da sua pronúncia). Esta situação só vem confirmar o referido pela ANACOM no 

SPD, em concreto, que a MEO reconheceu que até 2014 (inclusive) nenhum operador lhe 

apresentou qualquer cadastro válido relativo a ocupações dos seus postes com drop de 

cliente, sendo que a MEO não conhece o número total de fixações de cabos de drop de 

cliente dos beneficiários, uma vez que a prática seguida por estes é de instalar os cabos 

de drop (e não notificar a MEO) e não enviar cadastro sobre aqueles cabos. Acresce que 

a própria MEO não conhece todos os seus próprios cabos de drop de cliente, em especial, 

os cabos de drop não ativos. Note-se, pois, que a exigência da MEO segundo a qual as 

beneficiárias da oferta devem proceder à elaboração e ao envio do cadastro de todos os 

cabos de drop fixados nos postes da MEO – quando a própria MEO desconhece os cabos 

de drop que detém nos seus postes – constituiria uma medida com custos exorbitantes, e 

manifestamente desproporcionada para os beneficiários da ORAP.  Releva-se que já no 

contexto do relatório da consulta do SPD de 2018, aprovado em 25.07.2019, a ANACOM 

referiu que “em relação à obrigação de envio de cadastro de drop de cliente, sendo a 

mesma eliminada para o futuro no contexto destas alterações à oferta, entende-se que não 
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é proporcional que a MEO exija, aos beneficiários, o envio de cadastros de drop de cliente 

(instalados nos postes da MEO) relativos às instalações que ocorreram desde a entrada 

em vigor da ORAP” (página 198), não tendo a MEO aduzido factos novos que levem a que 

tal entendimento seja alterado. Nestes termos, mantém-se o disposto no ponto 

decisional D14 do SPD (que no projeto de decisão final passa a ser identificado como 

D10).  

Em todo o caso, a ANACOM defende que todos os beneficiários da ORAP deverão sempre 

manter disponíveis, nas suas bases de dados internas, os registos dos pedidos (working 

orders120) 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 efetuar posteriormente, e de peritagens, em caso de ocorrência 

de eventuais incidentes relacionados com aqueles postes da MEO. 

Em coerência, as penalidades por acesso indevido, ocupação indevida e ausência de envio 

de cadastro (respetivamente penalidades 1, 2 e 5121) não se aplicam aos cabos de drop de 

cliente do beneficiário desde a entrada em vigor da ORAP, pelo que também se mantém 

o disposto no ponto decisional D15 do SPD complementando-se com a habilitação legal 

que serve de base à aplicação retroativa da medida. 

Assim, a ANACOM ajusta o disposto no ponto decisional D15 do SPD (que no projeto de 

decisão final passa a ser identificado como D11) da seguinte forma: 

D 18. As penalidades por acesso indevido (penalidade 1), por ocupação indevida 

(penalidade 2) e por ausência de envio de cadastro (penalidade 13) não se aplicam 

aos cabos de drop de cliente dos beneficiários desde a data de entrada em vigor da 

ORAP, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, por forma 

 

120 Working orders internos dos operadores - nomeadamente destes para os seus subcontratados (que são 

quem de facto instala os drops - tal transmitido à ANACOM nas reuniões tidas com os instaladores). 

121 A penalidade 5 correspondia à anterior penalidade 13, pelo que no projeto de decisão final, sem prejuízo de 

o ponto decisional D15 do SPD, agora D11, se ter mantido inalterado, houve necessidade de alterar a referência 

à penalidade.  
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a tornar efetivas a(s) obrigação(ões) imposta(s) em conformidade com o artigo 66.º, 

em concreto, as das alíneas b) e d) do n.º 1 deste artigo da LCE. 

Sobre a determinação da ANACOM de remoção na ORAP do preço relativo à instalação 

de drop de cliente (one-off) e do preço mensal de ocupação de fixação de cabo de drop 

(recorrente), em poste, a MEO refere – sem, porém, demonstrar – que o modelo de preços 

defendido pela ANACOM para a ocupação dos postes da MEO com os cabos de drop de 

cliente dos beneficiários122 “não é totalmente compatível com o princípio do utilizador-

pagador e com o princípio da orientação dos preços para os custos” (cfr. parágrafo 327. da 

sua pronúncia). Como já foi referido supra, no entendimento sobre os comentários 

apresentados na generalidade, o driver de alocação de custos relativos à ocupação dos 

postes da MEO com os cabos de drop de cliente poderia assumir várias formas, sendo que 

a avaliação sobre o driver mais adequado depende de um conjunto de fatores. Em todo o 

caso, reitera-se que a cobrança de um preço mensal por fixação de cabo de drop de cliente 

não é compatível com o princípio de utilizador-pagador que a própria MEO advoga, uma 

vez que a empresa desconhece quantos cabos de drop não ativos dos seus clientes tem 

fixados nos seus postes (questionando-se inclusivamente como se poderiam alocar os 

custos de ocupação dos postes da MEO contabilizando estes cabos), pelo que a 

recuperação pela MEO dos custos dos seus postes e atividades associadas, tendo em 

conta o número de fixações de cabos de drop de cliente, sofreria limitações importantes. 

Assim, ao contrário da alegação da MEO de que o modelo de preços projetado pela 

ANACOM não seria compatível com o princípio da orientação dos preços para os custos, 

reitera-se, uma vez mais, conforme amplamente demonstrado no SPD, que a MEO já 

recupera, desde a entrada em vigor da ORAP, os custos de ocupação (de fixação por cabo 

de drop de cliente do beneficiário) dos seus postes, através do preço mensal de ocupação 

de uma fixação por cabos de rede, pelo que uma eventual remuneração da MEO pela 

fixação de cabos de drop de cliente do beneficiário violaria, essa sim, o princípio da 

orientação dos preços para os custos ao qual está adstrita.  

 

122 Eliminação do preço mensal de fixação de drop de cliente em poste da MEO e eliminação do preço de 

instalação de drop de cliente em poste da MEO. 
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Adicionalmente, relativamente à alegação da MEO segundo a qual [IIC] 

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

………………… [FIC], a ANACOM considera que tendo já as redes dos beneficiários uma 

implantação alargada, a situação conjeturada pela empresa não deixaria de ter custos, 

para além de eventuais impactos a nível da qualidade do serviço, pelo que não se afigura 

plausível que ocorra. 

Neste contexto, também não é verosímil a alegação da MEO segundo a qual, com a 

supressão dos preços suprarreferidos, “no limite pode até acontecer que os operadores 

comecem a utilizar mais postes da EDP para instalar cabos de rede e os postes da MEO 

para os cabos de drop de cliente” (cfr. parágrafo 328. da sua pronúncia) e que “a eliminação 

da ORAP do preço mensal de ocupação de uma fixação de cabo de drop de cliente em 

postes da MEO irá fomentar a migração de cabos de drop das Beneficiárias para os postes 

da MEO” (cfr. parágrafo 337. da sua pronúncia). De facto, a E-REDES não cobra, por regra, 

qualquer valor pela fixação de cabos de drop de cliente nos postes que detém ou gere, 

apenas cobrando a instalação de forma avulsa de cabos de drop de cliente, i.e., sem estar 

associada a um cabo de rede (por exemplo, no caso da transição de cabo de drop de 

cliente de um poste da MEO para um poste da E-REDES). Assim, o mais óbvio e plausível, 

nesta situação, é o operador, que instalou o PDO/TAP num poste da MEO (ou seja, a 

terminação do cabo de rede do beneficiário), fazer a ligação ao cliente final utilizando 

também os postes da MEO e apenas em casos excecionais recorrer a postes de outras 

entidades. Por outro lado, a maioria dos cabos de drop de cliente do beneficiário está fixada 

no próprio poste onde se encontra instalado o PDO/TAP do beneficiário, pelo que nestes 

casos não há lugar a qualquer transição de postes. 

Adicionalmente, a alegação apresentada pela MEO de que “sendo distintas as 

necessidades das diversas Beneficiárias e da MEO no que respeita à utilização dos seus 

postes, aquelas beneficiárias em que o percentual de utilização de postes para a fixação 

de cabos de drop de cliente é superior à média das restantes beneficiárias, irão ser 

subsidiadas pelas restantes Beneficiárias, cuja utilização das fixações de cabos de rede 

tem um peso superior à média” (cfr. parágrafo 334. da sua pronúncia), não faz sentido. 

Com efeito, no caso de o operador ter fixado o cabo de rede e a respetiva terminação 

(PDO/TAP) em postes da MEO, e sendo o cabo de drop de cliente a ligação final entre um 
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PDO/TAP da rede do beneficiário e o seu cliente final (cabo esse que pode ou não envolver 

a utilização de postes adicionais ao poste onde está o PDO/TAP), o mais natural e provável 

é que este beneficiário utilize também os postes da MEO para fixar o cabo de drop de 

cliente.  

Portanto, não colhe a tese de uma migração em massa da fixação de cabos de drop de 

cliente de postes de outras entidades para postes da MEO (não se verificando, 

consequentemente, a subsidiação no sentido referido pela MEO). Para além disso, como 

já se referiu acima, o mais plausível é que um operador que utilize os postes da E-REDES 

para fixar os seus cabos de rede utilize também os postes desta entidade para fixar os 

seus cabos de drop de cliente, tendo em conta que a E-REDES não cobra aos operadores 

pela fixação destes cabos (até cinco cabos de drop de cliente em cinco vãos, quando 

associados a um cabo de rede). Acresce o facto de a ocupação de postes da MEO por 

cabos de drop de cliente (normalmente fixados em travessas) ser significativamente inferior 

em termos de área ocupada face à ocupação por cabos de rede, pelo que o argumento de 

subsidiação aludido pela MEO também não colhe por esta via. 

Face ao exposto e concluindo quanto a este aspecto, entende a ANACOM que a MEO não 

pode exigir aos beneficiários a cobrança de um preço (seja one-off, seja recorrente) pela 

fixação de cabos de drop de cliente do beneficiário nos seus postes (ao abrigo da ORAP), 

sob pena de incumprimento do princípio da orientação dos preços para os custos que 

impende sobre a empresa, considerando-se ainda que, por forma a tornar efetiva essa 

mesma obrigação, tal proibição é aplicável desde a entrada em vigor da ORAP, pelo que 

produz efeitos à data da publicação da primeira versão da ORAP, mantendo-se assim o 

disposto no ponto D16 do SPD (que no projeto de decisão final passa a ser identificado 

como D12). 

Respondendo às alegações da MEO relativamente à aplicação dos pontos decisionais 

D14, D15 e D16 do SPD desde 2010, reitera-se que esta determinação decorre do facto 

de a MEO ter introduzido na nova versão da ORAP, em 2017, publicada na sequência da 

análise de Mercado 3a, um conjunto de regras relativas à instalação dos drops, procurando 

aplicá-las desde exatamente esse ano, de 2010. Conforme é do seu conhecimento, na 

sequência das alterações introduzidas pela MEO, a ANACOM suspendeu a versão da 

ORAP em causa e iniciou a análise dessas alterações, que está agora a ser concluída. Por 
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conseguinte, a aplicação destes pontos decisionais desde a entrada em vigor da ORAP 

resulta de a MEO ter procurado aplicar na ORAP disposições com efeitos retroativos. Desta 

forma, não poderá uma decisão da ANACOM sobre esta matéria deixar igualmente de 

produzir os respetivos efeitos à data em que a MEO pretendeu fazer retroagir tais 

disposições. 

Naturalmente que, pelos motivos já amplamente explicitados, incluindo o facto de a 

margem da MEO associada ao produto grossista “Mensalidade ORAP” (sem considerar as 

fixações por cabo de drop de cliente) ser positiva em termos globais, desde a data de 

entrada em vigor da ORAP, a produção de efeitos destes pontos decisionais do SPD não 

poderá deixar de coincidir com a data de publicação da primeira versão da ORAP (i.e., 

22.12.2010), ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, por forma a 

tornar efetiva(s) a(s) obrigação(ões) já então imposta(s), em conformidade com o artigo 

66.º da LCE, em concreto, da alínea e) do seu n.º 1. Qualquer outra decisão resultaria, 

nomeadamente, numa margem mais elevada que a MEO obteria com aquele produto 

grossista, incompatível com o princípio da orientação dos preços para os custos. 

Da mesma forma, conforme também já anteriormente explanado, a obrigatoriedade de os 

beneficiários da ORAP remeterem à MEO cadastro de drops e de pagarem pela respetiva 

instalação e ocupação dos postes, bem como quanto à inaplicabilidade das penalidades 1, 

2 e 13 (esta última, agora penalidade 5), não estava prevista na versão inicial dessa oferta 

e também não foi determinada pela ANACOM. Na verdade, essa obrigatoriedade foi 

introduzida por iniciativa da MEO, na versão 5 da ORAP, entretanto suspensa. Neste 

contexto, não pode a MEO alegar que a eliminação de tais imposições, prevista nos pontos 

decisionais D14 a D16, constitui: (i) uma violação do princípio da estabilidade e da certeza 

regulatória, (ii) uma violação da certeza e da segurança jurídica e (iii) uma violação do 

princípio da proteção da confiança. Pelo contrário: tal violação apenas se verificaria se as 

referidas disposições, introduzidas pela MEO, tivessem efeitos retroativos à data da 

entrada em vigor da oferta de referência. Acresce que, conforme ficou já referido, a MEO 

labora em equívoco quando alega a ilegalidade da atuação da ANACOM com base na 

existência de retroatividade pelo “facto de o quadro europeu não considerar a hipótese da 

alteração retroativa das ofertas de referência”, pois parece olvidar que é a própria que 

pretende aplicar regras com efeitos a 2010, estando a ANACOM a impedir, 
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fundamentadamente, que tal se verifique in casu. Não é verdade que o quadro legal 

europeu não admita ou que proíba tout court a atribuição de efeitos retroativos à imposição 

de alterações às ofertas de referência publicadas. A própria LCE – em linha com o quadro 

legal europeu que regula as comunicações eletrónicas – estabelece na alínea a) do n.º 3 

do artigo 68.º, que as alterações às ofertas podem ser determinadas pela ANACOM “a 

qualquer tempo e se necessário com efeito retroativo” –, sendo que uma necessidade neste 

contexto estaria mais que justificada para garantir a efetividade das obrigações impostas à 

MEO ao abrigo do artigo 66.º da LCE, enquanto detentora de PMS. Por exemplo, na parte 

que respeita aos preços essa necessidade seria garantir o cumprimento da obrigação dos 

preços orientados para os custos que impende sobre o MEO. Ademais, nos termos da 

alínea d) do n.º 2 do artigo 156.º do CPA, o autor do ato administrativo “pode atribuir-lhe 

eficácia retroativa quando a lei o permita” – como sucede in casu, em que a LCE o permite, 

desde que esteja preenchido o requisito nela estabelecido, ou seja, que tal alteração 

retroativa seja necessária para tornar efetivas as obrigações impostas ao abrigo do artigo 

66.º da mesma Lei. Note-se que esta regra é mantida, na íntegra, na nova Lei das 

Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto (cfr. o seu 

artigo 86.º, n.º 4, alínea a)). 

Assim, face ao exposto, entende a ANACOM que a MEO não pode exigir aos beneficiários 

a cobrança de um preço (one-off ou recorrente) pela fixação de cabos de drop de cliente 

do beneficiário, considerando-se que tal proibição é aplicável desde a entrada em vigor da 

ORAP, tendo presente que os procedimentos aplicáveis relativamente aos cabos de drop, 

incluindo os preços, não eram claros, que não houve pagamentos em relação a esses 

cabos até 2015, nem os mesmos terão sido exigidos em muitas situações e que já há uma 

recuperação dos custos através do preço da instalação de cabos de rede, encontrando-se, 

presentemente, a oferta globalmente orientada para os custos (na sequência da decisão 

de julho de 2022).  

Quanto à questão da subsidiação cruzada remete-se para o entendimento expresso na 

generalidade quanto a esta matéria. 

Assim, reitera-se que a ANACOM mantém o disposto no ponto decisional D16 do SPD 

(que no projeto de decisão final passa a ser identificado como D12), que prevê que os 
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efeitos da regra ali estabelecida retroajam à data da publicação da primeira versão da 

ORAP. 

Sobre as comparações efetuadas pela MEO entre o determinado de forma preliminar pela 

ANACOM no SPD, relativamente à instalação de cabos de drop de cliente pelos 

beneficiários e o previsto nas ofertas de acesso a postes de operadores nacionais (E-

REDES) e internacionais (Telefónica e Orange), suscita-se referir o seguinte: 

Oferta de acesso a postes da E-REDES:  

Não é totalmente correto o referido pela MEO de que “na rede da EDP, à instalação de 

cabos de drop de cliente aplica-se o previsto acima para os PE Simplicados16. Acresce que 

há um facto que convém reter: qualquer instalação de cabos carece de notificação prévia 

dos serviços e respetiva autorização” (cfr. parágrafo 351. da sua pronúncia).  

De facto, a própria E-REDES no contexto da sua pronúncia relativa ao presente SPD veio 

esclarecer que “A autorização para instalação de cabo de fibra ótica inclui a possibilidade 

de, sem necessidade de comunicação adicional, o operador de comunicações 

eletrónicas poder instalar, cumulativamente, mais 5 cabos de drop em 5 vãos, desde que 

garantidos um conjunto de requisitos dimensionais e de metodologia de fixação que 

constam do Regulamento de Acesso de Utilização das Infraestruturas das Redes de 

Distribuição de Energia Elétrica Aptas ao Alojamento de Redes de Comunicações 

Eletrónicas (…)” (aqui destacado).  

Por conseguinte, o operador de rede de comunicações eletrónicas pode instalar nos postes 

da E-REDES um cabo de rede e, posteriormente, “sem necessidade de comunicação 

adicional”, instalar cumulativamente até mais cinco cabos de drop de cliente associados, 

não cobrando a E-REDES pela ocupação das suas infraestruturas com estes últimos (ou 

seja, cobra apenas a fixação do cabo de rede). 

Não obstante, relembra-se que no caso da oferta da E-REDES a regulação em causa é 

natureza simétrica. Já no âmbito da ORAP, e no que à MEO em concreto diz respeito, trata-

se de regulação assimétrica, em relação à qual se admite a possibilidade de se impor 

obrigações específicas, e mais restritivas, a determinadas empresas (com PMS). Nessa 

lógica, as obrigações de acesso aos postes da MEO são sem dúvida mais intrusivas, de 
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caráter “profilático”, para controlar ou mitigar os efeitos da existência de poder de mercado 

significativo. Neste sentido, há que ter cautela em tecer comparações (nomeadamente com 

o que não é [exatamente] comparável). 

Oferta MARCo da Telefónica (Espanha): 

Quanto à instalação de cabos de drop de cliente em postes da Telefónica, a MEO refere 

que não havendo qualquer acordo específico sobre a matéria (negociado entre a Telefónica 

e os operadores), “aplica-se a cabos de drop de cliente o processo normal associado à 

instalação de cabos de rede, havendo sempre pedido, análise de viabilidade e informação 

de cadastro das ocupações as quais são faturadas de acordo com os preços definidos” 

(cfr. parágrafo 353. da sua pronúncia). Não obstante, segundo a CNMC (a Autoridade 

Reguladora Nacional espanhola), antes de 2019, a oferta de referência de acesso a 

condutas e postes da Telefónica (MARCo) não previa um procedimento específico para 

instalação de cabos de drop de cliente em postes, pelo que essa instalação estava sujeita 

a “condições normais”, ou seja, as aplicáveis à instalação de cabos de rede. No entanto, 

considerando que essas condições limitavam a instalação expedita de cabos de drop de 

cliente dos beneficiários, a CNMC incorporou, em 2019, na oferta MARCo (cfr. página 30 

do capítulo 2 'Procedimento de gerenciamento') que a Telefónica deveria negociar com os 

operadores um procedimento simplificado para a instalação de cabos de drop de cliente 

nos seus postes, em condições não discriminatórias, estando abrangida nessa negociação 

a eventual definição de um preço de ocupação dos postes da Telefónica com os cabos de 

drop de cliente dos beneficiários. 

Assinala-se que este tipo de abordagem, prevista em Espanha, baseada exclusivamente 

numa negociação entre o operador com PMS e os operadores alternativos, visando a 

instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários nos postes da Telefónica não 

parece, até ao momento, ter tido sucesso em Portugal (e.g., vide pedido de resolução de 

litígio apresentado pela MEO relativo a alegados incumprimentos da Vodafone na 

instalação de cabos de drop de cliente nos postes da MEO). 

No tocante à instalação de cabos de drop de cliente em condutas da Telefónica, é um facto 

que da oferta MARCo da Telefónica se conclui que, por cada cabo de drop de cliente (na 
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designação espanhola, “acometida”) alojado em condutas da Telefónica, esta cobra ao 

operador um preço de ocupação. 

Não obstante, ao contrário do que sucede em Portugal com a ORAP (vide análise sobre 

os custos do produto ORAP com base nos dados do SCA da MEO apresentada pela 

ANACOM nas páginas 33 a 38 do SPD de 25.07.2019), o preço que a Telefónica cobra 

pela ocupação das suas condutas (ou sub-condutas) com um cabo de rede do beneficiário 

poderá não ser, ao contrário do que acontece no caso da oferta da MEO, suficiente para 

compensar o custo da ocupação das suas condutas e CV com as infraestruturas de rede 

dos operadores. Assim, à partida poderá justificar-se que a Telefónica fature e cobre aos 

beneficiários da oferta MARCo um preço pela ocupação das suas condutas com os cabos 

de drop de cliente dos beneficiários. 

Oferta da Orange (França): 

A MEO reconhece (e bem) que os operadores não têm de submeter à Orange pedidos de 

instalação de cabos de drop de cliente. Tal é o que se pretende que suceda também na 

ORAP, uma vez que a MEO, decorrente dos pedidos de instalação de cabos de rede 

(relativamente aos quais esteja associada a fixação de PDO/TAP), já sabe perfeitamente 

quais os seus postes onde estão fixados PDO/TAP dos beneficiários e, como tal, pode 

inferir (com razoável certeza) que, naqueles postes serão instalados cabos de drop para a 

ligação a clientes finais dos beneficiários residentes/alojados na área em questão.  

Acresce que a MEO reconhece que no caso dos postes da Orange “não é necessária 

nenhuma adaptação dos postes para se proceder à instalação do cabo de drop de cliente” 

(cfr. parágrafo 360. da sua pronúncia)”123, o que de per se parece indiciar a inexistência de 

riscos para a estabilidade, segurança e solidez dos postes da Orange decorrentes da 

instalação de um cabo de drop de cliente de um beneficiário. 

 

123 A MEO refere que na oferta da Orange é concedida liberdade aos operadores para efetuarem cálculos de 

carga (presume-se que apenas dos cabos de rede) nos apoios aéreos (postes) da Orange, tendo em conta os 

cabos já existentes e fixados nos postes e os novos cabos (de rede) do beneficiário a fixar nesses postes: 

“l’opérateur assure le calcul de charge des appuis aériens pour les câbles existants et après simulation de la 

pose des câbles envisagés”, sendo que, no caso de se verificar uma carga [decorrente da fixação do(s) novo(s) 

cabo(s) de rede do beneficiário] não compatível com os apoios aéreos, o operador está obrigado a comunicar 

à Orange a necessidade de reforço ou de substituição dos postes em questão. 
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A MEO menciona ainda alguns requisitos a cumprir pelos cabos de drop de cliente no caso 

da oferta da Orange: “máximo de 20 apoios por cabo de drop de cliente; (…) nenhum vão 

pode ter mais de 3 cabos de drop de cliente; e o cabo não ultrapasse 6mm” (cfr. parágrafo 

360. da sua pronúncia). Tal abordagem de especificação de requisitos mínimos é 

precisamente aquela com a qual a ANACOM concorda e a que pretende que se aplique no 

caso da ORAP. 

Com efeito, sobre a matéria dos requisitos a cumprir pelos cabos de drop de cliente, 

esclarece-se que a ANACOM previu no SPD a possibilidade de ser a própria MEO (após 

auscultar os beneficiários) a definir na ORAP condições técnicas mínimas a cumprir pelos 

beneficiários na instalação de um cabo de drop de cliente em poste(s) da MEO, 

relacionadas, por exemplo, com o peso e diâmetro máximos do cabo de drop de cliente e 

com o número máximo de postes da MEO utilizáveis para fixação de um cabo de drop de 

cliente, tendo a ANACOM entendido no SPD que tais condições técnicas mínimas não 

podem por em causa os cabos de drop de cliente já instalados nos postes da MEO (quer 

pelos beneficiários, quer pela própria MEO) e em utilização. 

Quanto às considerações da NOS e da Vodafone, em concreto, sobre a definição de 

regras técnicas pela MEO, esclarece-se que a ANACOM naturalmente não deixará de 

analisar as condições técnicas mínimas (não discriminatórias) a cumprir na instalação de 

cabos de drop de cliente em poste(s) da MEO, que venham a ser apresentadas por esta 

empresa e respetiva fundamentação, as quais deverão constar de próxima versão da 

ORAP.  

D 19.  Deve a MEO introduzir na ORAC, com as devidas adaptações, regras idênticas 

às que agora se definem na ORAP para a instalação de cabo de drop de 

cliente. 

A MEO considera que ao ponto decisional D18 aplicam-se os mesmos argumentos que 

apresentou relativamente à ORAP, considerando-o desprovido de sentido, sem 

fundamento e que o mesmo representaria um retrocesso face aos processos vigentes124. 

Segundo a MEO, esta medida seria incompatível com a manutenção de informação sobre 

 

124 Volvidos mais de 13 anos desde a entrada em vigor da ORAC. 
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os níveis de ocupação na Extranet, dado que a MEO não receberá informação sobre os 

cabos de drop de cliente, pelo que não terá o cadastro atualizado. Assim, a MEO insta a 

ANACOM a clarificar com que princípios passará a ser efetuada a análise de viabilidade. 

Para a MEO, a medida prevista no ponto decisional D18 poderia comprometer pedidos de 

instalação em curso, porque, tendo um pedido de acesso e de instalação no âmbito da 

ORAC sem análise de viabilidade prévia, um prazo mínimo de três ou cinco dias úteis 

desde a sua formulação até ao início dos trabalhos no terreno, poderá dar-se o caso de o 

beneficiário já não poder dar início à instalação, em virtude de, entretanto, o espaço ter 

sido ocupado por um cabo de diâmetro reduzido de outro beneficiário. A MEO menciona 

ainda que o prazo de três ou de cinco dias úteis é um prazo mínimo, pelo que os 

beneficiários não seriam obrigados a formular os pedidos com esta antecedência, podendo 

optar por prazos mais alargados e constatarem a impossibilidade de instalação do cabo 

porque a conduta foi, entretanto, ocupada com um ou mais cabos de dimensão reduzida. 

Adicionalmente, a MEO recorda que o beneficiário pode formular um pedido de instalação 

com análise de viabilidade prévia, sendo o prazo de validade (de um pedido de viabilidade) 

de 60 dias corridos e o desfasamento temporal maior, pelo que, a seu ver, a probabilidade 

de ocorrerem este tipo de situações aumenta, potenciando a criação de conflitos, o que é 

indesejável para os beneficiários e para a MEO.  

A MEO refere que, em ambos os casos, o beneficiário poderia justificadamente solicitar o 

pagamento de compensações por resposta positiva indevida a pedido de análise de 

viabilidade, mas, uma vez que tal pedido seria justificado por motivos alheios ao 

conhecimento da MEO, não poderia (nem deveria) ser esta a suportar tal pagamento. 

Assim, a MEO refere que necessitaria de ter um pedido de instalação de todos os cabos 

(incluindo os cabos de diâmetro reduzido) para poder informar o operador da viabilidade, 

ou não, da instalação do cabo. Só assim a MEO considera que seria possível garantir o 

princípio base first-come, first-served no acesso às condutas, tal como previsto no ponto 

decisional D19. 
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Por outro lado, a MEO não aceita que se considere125 que a instalação de cabos de drop 

de cliente em zonas urbanas (onde as infraestruturas subterrâneas são usadas com maior 

premência) se destine a interligar as redes dos beneficiários a moradias com ramais de 

acesso subterrâneo. Com efeito, segundo a MEO, os edifícios no âmbito da Norma ITED 

(Infraestruturas de Telecomunicações em EDifícios) ou anteriores, podem não ter 

capacidade física de instalação de PDO e/ou TAP dentro do edifício ou essa instalação 

não ser autorizada pelo proprietário e/ou condomínio. Assim, segundo a MEO existe a 

possibilidade de instalar o PDO e/ou TAP numa CV que não a CV que liga ao RAE126, 

porque esta CV pode não conter espaço disponível para alojar um novo PDO ou, por uma 

questão de otimização de recursos, os beneficiários decidirem instalar o PDO noutra CV 

que não a última, o que lhes permite atender mais do que um edifício com o mesmo PDO. 

[IIC] 

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

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

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

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

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

125 Segundo a MEO, na ótica da ANACOM “(…) as terminações das redes dos operadores (em PDO e/ou TAP) 

ficam instaladas, em geral, no interior dos edifícios (prédios) pelo que a instalação do drop de cliente, nestes 

casos, enquadrar-se-ia no âmbito do ITED e não da ORAC”. 

126 RAE – Ramal de Acesso a Edifício.  
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………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[FIC] 

Assim, segundo a MEO, comprova-se que a instalação de cabos de diâmetro reduzido 

pode levar a que sejam ocupados mais do que um troço de conduta. A MEO realçou ainda 

que a ANACOM, nas suas ações de fiscalização no terreno, detetou cabos de diâmetro 

reduzido que impactavam a percentagem da taxa de ocupação. [IIC]……………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………..…. [FIC] 

Assim, para a MEO, os cabos de diâmetro reduzido não se encontram apenas instalados 

em ramais de acesso a edifício, tendo os mesmos de fazer parte integrante da informação 

cadastral a enviar pelos beneficiários à MEO. Só assim a MEO poderá cumprir o estipulado 

no ponto decisional D5 da deliberação de 28.10.2010, da ANACOM, que estatui o seguinte: 

 

A MEO salienta que os maiores beneficiários da ORAC (a NOS e a Vodafone), são 

unânimes em reconhecer a necessidade de entrega de cadastro, ao encontro do 

entendimento da MEO nesta matéria. Relativamente à menção da NOS, sobre as folgas 

dos cabos de drop de cliente terem apenas 2 metros em detrimento das folgas dos cabos 

de rede terem 40 metros (cfr. nota de rodapé 48 do SPD), a MEO refere que as folgas de 

cabo devem ter um comprimento máximo de 20 metros (tal está previsto desde a versão 

2.1, da ORAC, publicada em 06.07.2006). Segundo a MEO, no catálogo de cabos e 

equipamentos da NOS, as folgas têm dimensão máxima de 20 metros, sendo que não tem 

registo de reclamações dos beneficiários relativamente a este aspecto. 

[IIC] 

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

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

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

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

…………………………………………………………….. [FIC]. Por outro lado, para a MEO, a 
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ORAC prevê desde 2006 que exista uma folga suficiente de cabo para acomodação e 

fixação do cabo em todas as CV127, pelo que a MEO considera que as “folgas de 2 metros” 

estão implícitas a este procedimento. 

A MEO considera também que a instalação de cabos de drop de cliente (e de outros cabos) 

ou o acesso à sua infraestrutura sem o seu conhecimento prévio colide com o direito de 

propriedade e gestão que tem sobre as suas condutas, podendo, enquanto gestora deste 

tipo de infraestrutura, ser chamada à responsabilidade por eventuais danos provocado a 

terceiros, pelo que conclui que: 

a) necessitaria sempre de ter conhecimento prévio da instalação de cabos de cliente; 

b) necessitaria de ter os cadastros dos cabos de diâmetro reduzido com informação 

dos troços de condutas ocupados para fazer refletir essa informação em SI e 

consequentemente atualizar a Extranet ORAC; 

c) deveriam ser previstas as penalidades ORAC n.º 1 – “Acesso/Construção de 

PE/Intervenção indevida sem autorização/pedido válido”, n.º 2 – “Ocupação 

indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido” e n.º 13 – “Ausência de 

envio de cadastro” no âmbito de instalações de cabos de drop de cliente. 

Em suma, a MEO discorda da medida prevista no ponto decisional D18 e refere que não 

abdica do seu direito de gestão e de propriedade das infraestruturas, pelo que, caso seja 

mantida na decisão final, a mesma será ilegal e inconstitucional. 

A NOS considera que a medida prevista no ponto decisional D18 é correta, justificada e 

essencial para que o mercado se desenvolva sem distorções à concorrência. 

A Vodafone considera positiva a inclusão de regras semelhantes quanto ao cabo de drop 

de cliente na ORAC. Contudo, previamente a tal inclusão (e à semelhança da introdução 

na ORAP de condições técnicas mínimas – cfr. previsto no ponto decisional D17), a 

Vodafone considera fundamental que os beneficiários tenham oportunidade de se 

pronunciar quanto às regras que vierem a ser incluídas pela MEO na ORAC a este respeito. 

 

127 Conforme alínea i) do ponto 4, do anexo 7, da ORAC v2.1 de 07.07.2006. 
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Neste contexto, a Vodafone reproduz os seus comentários sobre a definição de regras 

técnicas pela MEO sobre a instalação de cabos de drop de cliente na ORAP, em particular 

a necessidade de a ANACOM homologar as regras que a MEO vier a fixar no âmbito da 

ORAC. 

Para a NOWO/ONI, a ANACOM adotou a medida D18, que está totalmente em linha com 

as posições defendidas por si, sendo extremamente positivas e fundamentais para a 

implementação efetiva de um modelo de EdI.  

Entendimento da ANACOM 

A versão 7 da ORAC publicada pela MEO em maio de 2017 não continha qualquer 

referência específica sobre a instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários em 

infraestruturas subterrâneas (condutas, CV) da empresa.  

Assim, não existindo qualquer disposição na oferta, a instalação de um cabo de drop de 

cliente do beneficiário nas condutas da MEO se, no limite, fosse considerada como a 

instalação de um cabo normal (de rede) estaria, à partida, sujeita aos procedimentos 

vigentes na ORAC para a instalação de cabos de rede, sendo que tais procedimentos 

grossistas não se coadunam com a instalação de um cabo de drop de cliente que assegura 

a ligação da rede do beneficiário ao seu cliente final retalhista (i.e., liga o PDO/TAP 

instalado na CV ao edifício, ou seja, ao local de instalação do serviço prestado pelo 

beneficiário ao seu cliente final). 

Em todo o caso, numa ótica de não discriminação, entende-se que deve ser permitido aos 

beneficiários da ORAC, de forma equivalente à que a própria MEO realizava “para si”, a 

instalação de cabos de drop de cliente nas condutas da MEO, em particular em zonas 

urbanas (onde as infraestruturas subterrâneas são usadas com maior premência).  

Nos casos aludidos pela MEO (instalação de cabos de drop de cliente em zonas urbanas) 

de ligação das redes dos beneficiários a edifícios através de ramais de acesso subterrâneo, 

e tratando-se de edifícios no âmbito do ITED ou anteriores que não tenham capacidade 

física de instalação de PDO e/ou TAP, naturalmente que o PDO/TAP dos beneficiários terá 

de ficar alojado a montante (e.g., numa CV). Assinala-se que no âmbito das instalações de 

cabos de rede dos beneficiários da ORAC em condutas da MEO, esta é informada sobre 
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a instalação do PDO/TAP do beneficiário que faz a terminação do cabo de rede e de onde 

partirão os cabos de drop de cliente do beneficiário. 

Entende-se, assim, fundamental que o procedimento de instalação de cabo de drop de 

cliente do beneficiário no âmbito na ORAC (à semelhança do procedimento previsto na 

ORAP para instalação de cabo de drop de cliente) não preveja (i) a notificação prévia ou 

posterior à MEO da instalação de cabo de drop de cliente do beneficiário, (ii) o envio à 

MEO de cadastro de drop de cliente do beneficiário e também não preveja (iii) a aplicação 

pela MEO de qualquer preço de instalação de cabo de drop de cliente e/ou de um preço 

mensal de ocupação de conduta com o cabo de drop de cliente do beneficiário. 

Quanto à relevância da presença de um cabo de diâmetro reduzido (de 4, 5 ou de 6 mm) 

nos troços de conduta da MEO, admite-se que a mesma pode ter impacto, ainda que 

marginal, na informação indicativa da ocupação de condutas. Acresce que, tal como se 

concluiu nos entendimentos relativos aos pontos decisionais anteriores, os operadores 

(MEO e beneficiários) e empresas por eles subcontratadas muitas vezes não registam o 

cadastro dos seus próprios cabos de drop de cliente que ocupam as infraestruturas da 

MEO (e, neste caso particular, as condutas). 

Neste contexto, é evidente que a informação sobre ocupação de condutas na BD ORAC 

(acessível através da Extranet) só pode estar atualizada de acordo com a informação de 

que a MEO disponha, ou seja, de acordo com a informação sobre os cabos de rede (da 

MEO e dos beneficiários) que ocupem as suas condutas. Assim, a MEO só deverá ser 

responsabilizada pela eventual disponibilização de informação incorreta de ocupação das 

suas condutas com base na ocupação das mesmas por cabos de rede (e não pela 

ocupação com cabos de drop de cliente). Por conseguinte, se houver cabos de drop de 

cliente instalados em troços de conduta da MEO e tal tiver impacto em subsequentes 

instalações de cabos de rede, ou seja, tais instalações não são afinal possíveis ainda que 

a informação dos semáforos indicasse o contrário (e.g., o semáforo em vez de ser de cor 

laranja, decorrente da ocupação com cabos de drop de cliente deveria ser de cor 

vermelha), a MEO não poderá, nem deverá, ser responsabilizada nessas situações.  

Em todo o caso, desde a sua entrada em vigor (em 14.07.2006) a ORAC nunca incluiu 

qualquer disposição relativa a cabos de drop de cliente em condutas (como, por exemplo, 
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o envio de cadastro de drop de cliente do beneficiário), pelo que se estranha que venha 

agora a MEO, volvidos mais de 16 anos após a operacionalização da ORAC, aludir a uma 

urgência e necessidade de cadastrar tais cabos de drop de cliente para que a informação 

da BD ORAC se mantenha atualizada. 

Sobre a questão da MEO quanto aos princípios com que serão realizadas as análises de 

viabilidade na ORAC, assinala-se que estas têm sido realizadas pelos próprios 

beneficiários nas zonas com semáforos, sendo que com o alargamento a todo o território 

nacional da disponibilização na Extranet de informação sobre a ocupação de condutas da 

MEO é expectável que os beneficiários deixem de submeter à MEO pedidos de análise de 

viabilidade visando aferir a disponibilidade em conduta para acomodar os seus cabos.  

Sobre as questões de propriedade, a ANACOM já esclareceu no entendimento da 

generalidade (e, neste caso específico, aplica-se também ao disposto em D18) que não 

visa despojar a MEO dos seus legítimos poderes de proprietária, em concreto, do seu 

direito de ser compensada financeiramente pela utilização da sua propriedade (neste caso, 

das infraestruturas ao abrigo da ORAC). Com efeito, tal como na ORAP, também a ORAC 

se encontra devidamente orientada para os custos em que a MEO incorre (cfr. decisão de 

julho de 2022). 

Tal como a MEO já sabe, da instalação de PDO poderão emanar cabos de cliente dos 

operadores, devendo a MEO estar ciente da localização dos cabos de rede dos 

beneficiários e da sua terminação em PDO instalados nas suas infraestruturas 

subterrâneas. A ANACOM considera que o tema da instalação de drop de cliente adquire 

maior relevância na ORAP do que na ORAC, onde tal matéria nunca foi suscitada desde a 

respetiva entrada em vigor (i.e., em 2006). 

Neste contexto, a medida projetada em D18 revela-se proporcionada ao determinar à MEO 

que introduza na ORAC, com as devidas adaptações, regras idênticas às que se definem 

na ORAP para instalação do cabo de drop de cliente. 

Face ao exposto, deve a MEO introduzir na ORAC, com as devidas adaptações, regras 

idênticas às que agora se definem na ORAP para a instalação de cabo de drop de cliente, 
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mantendo-se assim o disposto no ponto decisional D18 do SPD (que no projeto de 

decisão final passa a ser identificado como D13). 

4.6. Reserva de espaço 

D 20. Deve substituir-se o primeiro parágrafo da secção 3.3 da ORAC pelo seguinte 

texto: “O acesso às condutas é concedido numa base first-come, first-served 

enquanto houver disponibilidade, não se aplicando qualquer reserva de 

espaço (nem para a MEO nem para os beneficiários)”. 

A MEO não se opõe à substituição do primeiro parágrafo da secção 3.3 da ORAC e 

esclarece que, apesar de se encontrar previsto na ORAC que deixaria livre, em cada 

traçado, 20% da área interna utilizável para utilização pelos beneficiários, a MEO nunca 

efetuou reserva de espaço para si própria e sempre primou por servir os beneficiários tendo 

em conta o espaço disponível em cada troço de conduta. A MEO acrescenta que na 

utilização das suas infraestruturas seguiu sempre o princípio de “first-come, first-served”, 

até porque desde a deliberação de 28.10.2010 da ANACOM, a informação do nível de 

ocupação está publicada na Extranet e pode ser verificada pelos beneficiários. 

A NOS concorda que se justifica a medida prevista no ponto decisional D19, atendendo ao 

estado de maturidade da ORAC e à disseminação da sua utilização pelos diferentes 

operadores presentes no mercado. 

A Vodafone concorda com a eliminação da reserva de espaço e com a introdução do 

princípio “first-come, first-served enquanto houver disponibilidade”, uma vez que reflete 

uma maior aproximação ao princípio da EdI e justifica o aumento do espaço disponível nas 

condutas para os beneficiários. Adicionalmente, a Vodafone considera que a abordagem 

“first-come, first-served” terá de ser complementada com mecanismos ágeis que permitam 

aferir a efetiva disponibilidade de espaço (ou não) nas condutas, devendo as taxas de 

ocupação disponíveis na Extranet ORAC ser objeto de revisão, em conformidade com a 

nova abordagem (i.e., os semáforos de ocupação deverão passar a incidir sobre a 

capacidade total da conduta). 
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A NOWO/ONI considera positiva a medida prevista no ponto decisional D19, pois permitirá 

um melhor aproveitamento do espaço disponível em conduta e uma melhor aproximação 

ao modelo de EdI. No entanto, assinala que a eventual ocupação total de troços de conduta 

poderá dificultar manobras de manutenção sobre os cabos instalados, pelo que poderá 

fazer sentido considerar-se a definição de uma reserva de espaço, não atribuída a qualquer 

operador individual, destinada a facilitar as manobras de manutenção. 

Entendimento da ANACOM 

Verifica-se a concordância de todos os operadores que se pronunciaram sobre o ponto 

D19 do SPD com a medida proposta pela ANACOM. 

Adicionalmente, regista-se que, desde a versão 8 da ORAC publicada pela MEO em 

novembro de 2019, na sequência da decisão da ANACOM de 12.09.2019 sobre alterações 

à ORAC e à ORAP, o texto que constava na secção 3.3 da versão 7 da ORAC já não é 

totalmente coincidente (e que justificou os termos projetados neste ponto decisional). 

Assim, torna-se necessário ajustar na decisão final o disposto no ponto decisional D19 

do SPD (que no projeto de decisão final passa a ser identificado como D14), que passa a 

determinar o seguinte: 

“D 19. Deve substituirincluir-se o primeiro parágrafo dna secção 3.23 da ORAC opelo 

seguinte texto: “O acesso às condutas é concedido numa base first-come, 

first-served enquanto houver disponibilidade, não se aplicando qualquer 

reserva de espaço (nem para a MEO nem para os beneficiários)”. 

Sobre o comentário da Vodafone (relativamente à necessidade de se aferir a efetiva 

disponibilidade de espaço [ou não] nas condutas da MEO), esclarece-se que a cor dos 

semáforos foi sempre apurada independentemente da reserva de 20% que estava prevista 

na ORAC (até à versão 8 da oferta, publicada em novembro de 2019). Com efeito, 

relativamente a essa reserva cabia à MEO, na utilização que faz das suas condutas e 

infraestrutura associada, deixar livre em cada traçado, para utilização pelos beneficiários, 

uma área correspondente a 20% da área interna utilizável em cada troço de conduta, o que 

com a decisão projetada deixa de se aplicar. Na verdade, com a publicação da versão 8 
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da ORAC, a MEO já implementou parcialmente o ponto D19 do SPD ao remover o texto 

que constava da secção 3.3 da versão 7 da ORAC. 

Quanto à sugestão da NOWO/ONI, de se definir uma reserva de espaço para manobras 

de manutenção sobre os cabos instalados, remete-se para o entendimento da ANACOM 

na decisão final de 12.09.2019 relativamente à alteração da fórmula de contabilização do 

espaço em conduta introduzida pela MEO (secção 2.1.2 dessa decisão), o qual se mantém. 

4.7. Transição para postes da MEO de cabos do beneficiário suportados em 

postes de outras entidades 

D 21. Deve a ORAP passar a prever a possibilidade de transição para postes da 

MEO de cabos do beneficiário suportados em postes de outras entidades.  

 No caso da transição de cabos de drop de cliente, deve aplicar-se o disposto 

nos pontos decisionais D 12 a D 17.  

 No caso da transição de cabos de rede deve aplicar-se o mesmo 

procedimento associado ao pedido de viabilidade e instalação de cabos de 

rede que apenas utilizem os postes da MEO e respetivos prazos.  

A MEO refere que a ORAP prevê, desde a sua versão inicial128, a possibilidade de transição 

de cabos provenientes de infraestruturas elétricas. Para além desta situação particular de 

cabos provenientes de postes da rede elétrica, a MEO também aceita e afirma que é 

comum ocorrer transições entre cabos provenientes de postes dos beneficiários e postes 

da MEO. Estas situações são identificadas nos pedidos de viabilidade como transições PP 

(Poste – Poste) entre postes de outras entidades e postes da MEO, e são sujeitos aos 

mesmos prazos que os pedidos contendo apenas postes da MEO. 

Segundo a MEO, a ANACOM propõe a extensão destes conceitos (de transição de cabos 

na ORAP) aos cabos de drop de cliente, sendo que, estes últimos, em resultado do SPD, 

não são sujeitos a pedidos de acesso e instalação ou de intervenção ou a qualquer 

notificação à MEO. A MEO considera que, com esta proposta, passaria a desconhecer a 

 

128 No ponto 4.3.4 – cabos da beneficiária, da ORAP, versão 1.0, de 22.12.2010. 
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proveniência dos cabos de drop de cliente instalados nas suas infraestruturas, o que não 

seria aceitável. A MEO refere que um dos argumentos que a ANACOM utiliza para a 

simplificação do processo de instalação de cabos de drop consiste em a MEO conhecer a 

origem desses cabos, dado que os respetivos equipamentos terminais estarão também 

instalados em postes da MEO, o que não se percebe como se conjuga com o ponto 

decisional D20129. 

[IIC] 
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129 Página. 186 do Relatório: “Acresce que a MEO, ao ter conhecimento da instalação dos PL (PDO ou TAP) 

dos beneficiários nos seus postes – informação que lhe é fornecida no decorrer do processo de instalação de 

cabos de rede –, fica desde logo a saber que, a partir de cada PL instalado, poderão vir a ser instalados cabos 

de drop de cliente, que, como se viu acima, não colocam em causa a segurança e estabilidade da rede de 

postes da MEO”. 
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[FIC] 

Desta forma, segundo a MEO, comprovar-se-ia a desproporcionalidade de se impor o 

ponto decisional D20 à MEO quando comparada com a entidade que tem publicado no 

SIIA um volume de postes muito superior ao da MEO. A MEO refere ainda que a oferta da 

Telefónica não permite a transição de cabos de postes de terceiros para postes da 

Telefónica e vice-versa, por razões de segurança e de planeamento de rede relacionadas 

com as diretrizes dos traçados. 

A MEO manifesta surpresa por a ANACOM não ter ponderado os efeitos perniciosos em 

termos de equilíbrios concorrenciais das medidas impostas, porque, para além de propor 

o que a MEO considera ser uma “apropriação pública” dos seus postes para instalação de 

cabos de drop de cliente, prevê incentivos para que os beneficiários transitem os seus 

cabos de drop de cliente das infraestruturas de outras entidades para a MEO. Com efeito, 

os beneficiários não têm de informar a MEO dessa situação e não estão sujeitos ao 

pagamento de qualquer valor pela utilização. Assim, a MEO questiona qual o incentivo para 

os beneficiários utilizarem as infraestruturas de terceiras entidades, porque nestas estariam 

obrigados a solicitar autorização e a pagar pela utilização, o que (atendendo ao SPD) não 

sucederá nos postes da MEO.  
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A MEO nota também que a migração progressiva de cabos de drop de cliente instalados 

em postes da E-REDES para postes da MEO passaria a ser um cenário provável, porque 

os beneficiários teriam incentivo em fazê-lo dado o impacto que tal terá no seu EBITDA, o 

que, considerando o disposto no ponto decisional D22, suscitaria reservas em termos de 

segurança e integridade da sua rede. Assim, a MEO considera que estas medidas 

introduziriam uma distorção aos incentivos e dinâmicas competitivas, com prejuízo para as 

entidades obrigadas a dar acesso às suas infraestruturas aptas e para o funcionamento 

equilibrado e eficiente do mercado.  

A NOS considera correto o disposto no ponto decisional D20 e congratula a sua adoção, 

na medida em que traduz dificuldades no terreno que são reais e que, à medida que as 

redes dos operadores alternativos se expandem para o interior, são cada vez mais comuns. 

A Vodafone concorda com o previsto no ponto decisional D20, que acolhe como medida 

bastante positiva. 

A NOWO/ONI considera muito positiva a medida prevista no ponto decisional D20 (que 

tinha defendido na consulta pública do SPD de 25.05.2018 e que agora foi melhorada em 

linha com as decisões sobre cabos de drop) que altera o ponto decisional D75 do SPD de 

25.05.2018, de forma a adaptar-se às decisões agora tomadas relativas aos cabos de drop 

de cliente.  

Entendimento da ANACOM 

A título preliminar, esclarece-se que os postes aptos ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas não se cingem aos postes de eletricidade. Neste contexto, a 

ANACOM previu no SPD de 25.05.2018 (e redefiniu no SPD de 25.07.2019) a possibilidade 

de transição para postes da MEO de cabos dos beneficiários da ORAP fixados em postes 

de outras entidades. Assim, ao contrário do que a MEO parece evidenciar, o ponto 

decisional D20 do SPD não se aplica apenas à transição de cabos de drop de cliente dos 

beneficiários de postes da E-REDES para postes da MEO, mas também a transições de 

cabos dos beneficiários (sejam eles cabos de rede ou cabos de drop de cliente) de 

infraestruturas de postes de outras entidades para postes da MEO. 
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Em coerência, não se prevendo (pelas razões aduzidas no ponto decisional D12 do SPD 

– que no projeto de decisão final passa a estar identificado como D9) a notificação, prévia 

ou a posteriori, pelo beneficiário da ORAP à MEO, da instalação de um cabo de drop de 

cliente em poste(s) da MEO, à partida, também não se justificaria tal notificação, prévia ou 

a posteriori, no caso particular de o cabo de drop de cliente do beneficiário partir de um 

PDO/TAP instalado em infraestrutura de outra entidade que não a MEO.  

Contudo, nestes casos, o PDO/TAP do beneficiário da ORAP está instalado no poste da 

outra entidade, o que a MEO desconhece (ao contrário do que sucede quando os cabos 

de rede do beneficiário terminam em PDO/TAP instalados em postes da MEO, tendo esta 

conhecimento disso). Assim, nas situações em que há uma transição de cabos de drop de 

cliente, de postes de outras entidades para postes da MEO, entende-se que se justifica 

que a MEO seja informada sobre o ponto de entrada, na rede de postes da MEO, do cabo 

de drop de cliente do beneficiário da ORAP (ou seja, o primeiro poste da rede de postes 

da MEO onde o cabo de drop de cliente vai ser fixado). 

Quanto à alegação de desproporcionalidade de aplicação do projetado no ponto D20 à 

MEO (que, neste contexto, invoca também o ponto decisional D22 do SPD, que no projeto 

de decisão final passa a estar identificado como D16), face ao maior número de postes da 

E-REDES cadastrados no SIIA relativamente ao número de postes da MEO, releva-se que 

é a MEO (enquanto entidade identificada com PMS no mercado grossista 3a) que é a 

destinatária das obrigações impostas pela ANACOM, e não a E-REDES que, não 

integrando o âmbito subjetivo da LCE no contexto das análises de mercados, apenas está 

sujeita ao regime de regulação simétrica, menos exigente, previsto no 

Decreto-Lei n.º 123/2009. 

Na instalação (fixação) de um cabo de rede do beneficiário em poste(s) da MEO que seja 

proveniente de poste(s) de outra(s) entidade(s), a MEO deverá ser sempre notificada pelo 

beneficiário tal como é a fixação de um cabo de rede do beneficiário que apenas utilize 

postes da MEO. Nestes termos, a MEO será informada sobre os seus postes/fixações que 

serão utilizados para a instalação do cabo de rede do beneficiário, ficando também a 

conhecer o seu poste onde o PDO e/ou TAP do beneficiário está fixado. 
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A alegação da MEO de uma migração progressiva de cabos de drop de cliente dos 

beneficiários de postes da E-REDES para postes da MEO, também não colhe pelas razões 

já apresentadas no entendimento da ANACOM relativo aos pontos decisionais D12 a D17 

do SPD (que no projeto de decisão final correspondem a D9 a D12, sendo que os antigos 

pontos decisionais D13 e D17 do SPD não constam desse projeto de decisão pelas razões 

indicadas no entendimento mencionado). Com efeito, um operador que utilize os postes da 

E-REDES para fixar os seus cabos de rede à partida utilizará também os postes desta 

entidade para fixar os seus cabos de drop de cliente, especialmente tendo em conta que a 

E-REDES não cobra aos operadores pela fixação destes cabos em determinadas 

circunstâncias – até um limite de cinco cabos em cinco vãos – e quando associados à 

instalação de um cabo de rede (i.e., a E-REDES apenas cobra pela fixação de cabos de 

drop de cliente que sejam instalados de forma avulsa). 

Adicionalmente, permitindo-se na ORAP a transição de cabos de postes de terceiros para 

postes da MEO (ao contrário do que, segundo a MEO, sucede em Espanha com os postes 

da Telefónica), assegura-se uma maior continuidade dos traçados de rede dos operadores 

que assim não ficam, por exemplo, limitados numa dada zona à utilização de postes de 

uma única entidade. 

Neste contexto, face à ausência de argumentos apresentados pela MEO que justifiquem a 

alteração do projetado neste ponto decisional e à concordância dos restantes operadores 

com as medidas nele propostas pela ANACOM, suscita-se apenas ajustar na decisão 

final, o disposto no ponto decisional D20 do SPD (que no projeto de decisão final passa 

a ser identificado como D15), no que toca à transição do cabo de drop de cliente do 

beneficiário, de postes de outras entidades para postes da MEO (para além do ajuste nas 

referências aos pontos decisionais, que passaram a ter numeração diferente no projeto de 

decisão final), passando a determinar-se o seguinte: 

“D 20. Deve a ORAP passar a prever a possibilidade de transição para postes da MEO 

de cabos do beneficiário suportados em postes de outras entidades. 

 No caso da transição de cabos de drop de cliente, deve aplicar-se o disposto 

nos pontos decisionais D 129 a D 172. Sem prejuízo, deve a MEO ser 

informada sobre o ponto de entrada, na sua rede de postes, do cabo de drop 
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de cliente do beneficiário da ORAP (ou seja, o primeiro poste da rede de 

postes da MEO onde o cabo de drop de cliente do beneficiário vai ser fixado). 

 No caso da transição de cabos de rede deve aplicar-se o mesmo 

procedimento associado ao pedido de viabilidade e instalação de cabos de 

rede que apenas utilizem os postes da MEO e respetivos prazos.” 

4.8. Reanálise de compensações 

D 22. Deve a MEO introduzir na ORAP procedimento de reanálise de compensações 

em linha com o definido na ORAC. 

A MEO não se opõe ao disposto no ponto decisional D21, dado que corresponde a transpor 

para a ORAP o já previsto na ORAC e noutras ofertas reguladas, uniformizando os 

procedimentos. 

A NOS concorda com o disposto no ponto decisional D21 e não identifica qualquer 

fundamento para que o mesmo não seja viável. 

A Vodafone concorda com a introdução do ponto decisional D21, que alinha o disposto na 

ORAP ao regime contratual que consta da ORAC. Contudo, por razões de segurança 

jurídica, considera que deverá ficar claramente definido quais os prazos de resposta para 

a MEO e para os beneficiários, após os quais a parte que não responder poderá assumir 

como válida a informação recebida da outra parte. 

Segundo a NOWO/ONI, a decisão de 12.09.2019 sobre alterações à ORAC e à ORAP 

determinou que fosse introduzida na ORAP a obrigação de a MEO proceder proativamente 

a pagamentos de compensações aos beneficiários por incumprimento dos objetivos de 

qualidade de serviço, ficando a ORAP alinhada com as restantes ofertas de referência. No 

entanto, não tendo sido prevista a inclusão na ORAP de um procedimento de reanálise de 

compensações semelhante ao existente na ORAC, a NOWO/ONI considera que tal é 

colmatado através do ponto decisional D21, o que considera ser positivo já que uniformiza 

os procedimentos da ORAP e restantes ofertas de referência. 
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Entendimento da ANACOM 

Tendo em conta que, com a publicação da versão 6 da ORAP, em 13.11.2019, passou a 

estar previsto nesta oferta o procedimento de reanálise de compensações (em linha com 

o determinado no SPD de 25.07.2019), a ANACOM entende que o ponto decisional D21 

previsto no SPD de 25.07.2019 encontra-se, à data de hoje, já implementado. Nestes 

termos, o previsto no ponto decisional D21 do SPD deve continuar a ser assegurado 

pela MEO na próxima versão da oferta, sendo o mesmo eliminado das alterações 

impostas no âmbito do projeto de decisão final, extinguindo-se assim quando a estes 

pontos o procedimento por inutilidade superveniente. 

Em resposta aos comentários da Vodafone, esclarece-se que se a MEO não responder a 

qualquer um dos pedidos de reanálise no prazo previsto, a reclamação considera-se aceite. 

4.9. Reposição de condições de segurança em poste da MEO  

D 23. Deve a MEO incluir na ORAP um prazo de cinco dias úteis contados desde a 

data da notificação pelo beneficiário, para reposição pela MEO das condições 

de segurança em cada poste ou para justificar, fundamentadamente, porque 

não é necessária a reposição (i.e., que não estão em risco as condições de 

segurança).  

 Deve ser definida na ORAP uma penalidade por incumprimento, a pagar pela 

MEO ao beneficiário “notificante”, de 50 euros por cada dia útil de atraso na 

reposição das condições de segurança do poste, com um limite máximo de 

60 dias úteis por cada ocorrência (i.e., por cada poste em situação de risco). 

Esta penalidade não se aplica nos casos em que a MEO, no referido prazo de 

cinco dias úteis, justifique, fundamentadamente, que a reposição não é 

necessária. 

A MEO considera que, com o ponto decisional D22, o seu direito de propriedade seria 

colocado em causa porque, para além de não receber remuneração pela instalação de 

cabos de drop de cliente nos seus postes e de não ser notificada pelos beneficiários quando 

estes procedam a tal instalação, a MEO vê-se obrigada a reparar os postes que alojem tais 
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cabos. Assim, para a MEO, o disposto neste ponto decisional seria desproporcional, porque 

obriga a MEO a incorrer em custos relevantes de manutenção da sua infraestrutura, sem 

que tenha provocado quaisquer falhas de segurança.  

Neste sentido, a MEO ver-se-ia privada de uma compensação devida pela utilização da 

sua propriedade (designadamente para instalação de cabos de drop de cliente), e teria de 

incorrer em custos elevados para reparar os seus postes onde são instalados os cabos dos 

beneficiários. Para a MEO este ponto seria desproporcional porque existiriam situações em 

que as reparações dos postes seriam complexas (substituição integral do poste), 

considerando, por isso, cinco dias úteis insuficientes para tal, e porque, para situações 

menos exigentes, o SPD definiria prazos-objetivo mais alargados. 

A título de exemplo, relativamente ao prazo de 15 dias úteis determinado em D10130, a MEO 

refere que a ANACOM consideraria que a inclusão pelo beneficiário de um cabo no 

Catálogo de Cabos e Equipamentos ou a sua remoção, substituição ou correta instalação 

é três vezes mais exigente do que substituir um poste, o que, para a MEO não é assim, 

nem pode ser. 

A MEO refere que a reposição das condições de segurança dos seus postes seria mais 

complexa e mais demorada do que as tarefas que recaem sobre os beneficiários, porque 

a reparação do poste pode passar pela substituição de um poste de madeira por um poste 

de betão sendo necessário, para além das autorizações camarárias, efetuar as fundações 

para albergar o poste (i.e., construir uma sapata – maciço de betão armado de suporte ao 

poste), que, após a instalação do poste, tem de ter um período de secagem dependente 

das condições atmosféricas (sendo no mínimo de dois dias), não sendo possível aceder, 

nem instalar qualquer elemento enquanto esse período decorrer. Segundo a MEO, acresce 

que as ações de substituição de postes (incluindo de madeira por novos postes de madeira 

ou de madeira por novos postes de betão) envolvem a intervenção dos beneficiários da 

ORAP que utilizam o poste em causa. A MEO, nestes casos, notifica os beneficiários para 

 

130 Segundo o qual, “se for identificada pela MEO uma utilização, nas suas infraestruturas (ORAC ou ORAP), 

de um cabo não previsto no Catálogo de Cabos e Equipamentos ou, no caso da ORAP, de um incumprimento 

das condições associadas ao drop de cliente e (incumprimento associado à penalidade 17), deve a MEO 

notificar o beneficiário em questão para corrigir a situação no prazo de 15 dias úteis”. 
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procederem à baldeação dos seus cabos para o novo poste. Só após esta intervenção é 

que se pode apear o poste que estava em condições deficientes. 

Ora, segundo a MEO, este processo aparentemente simples e rápido demora, por vezes, 

meses a ser efetuado pelos beneficiários mesmo com várias insistências por parte da MEO. 

São frequentes as reclamações dos municípios e dos clientes na provedoria do cliente da 

MEO, devido a estes atrasos dos beneficiários em efetuar os denominados desvios de 

traçados. Neste sentido, e não concedendo quanto à total discordância quanto a esta 

proposta de decisão, a MEO considera que o prazo previsto não é adequado, devendo ser 

superior ao suprarreferido que os beneficiários dispõem, o que entende ser de elementar 

justiça. 

Assim, mantendo-se o ponto decisional D22, a MEO defende que o prazo seja revisto para 

20 dias úteis para 90% das ocorrências e apenas para postes da MEO em condições 

deficientes e para os quais os beneficiários demonstrem possuir um pedido de acesso e 

instalação válido de ocupação. Acrescenta a MEO, que pedidos que envolvam 

constrangimentos de terceiros não devem ser considerados para este efeito (a MEO 

considera não fazer sentido ter de operacionalizar um procedimento de contabilização de 

tempos da sua responsabilidade, de terceiros ou dos beneficiários, alegando que tal 

situação implicaria custos), assinalando ainda os seguintes quatro aspectos adicionais: 

a) Apesar da definição de requisitos que os beneficiários devem observar 

(identificação da área geográfica onde o poste se situa), nada impede que a MEO 

seja notificada para proceder à reposição das condições de segurança de um poste 

que se encontra em perfeitas condições. E, se esse for o caso, a MEO terá de se 

deslocar ao local do poste (ou dos postes) em que tal aconteça, incorrendo em 

custos injustificados e desnecessários e não sendo compensada. Nestes casos, 

considera a MEO que deve ser ressarcida dos custos em que incorreu com 

“notificações indevidas” dos beneficiários. 
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b) O ponto decisional D22 não refletiria o referido no ponto 2.9131 do SPD, segundo o 

qual a obrigação seria apenas aplicável aos postes que já albergam cabos dos 

beneficiários e não aos postes que ainda não os alberguem. Contudo, segundo a 

MEO o ponto decisional D22 não permite este entendimento, adotando-se uma 

posição neutral, pelo que deve ser alterado para se determinar que a obrigação se 

deve aplicar apenas aos postes em que as beneficiárias já tenham cabos de rede 

instalados, devendo os pedidos ser formulados com informação do pedido de 

acesso e instalação correspondente. 

c) O SPD não clarifica situações que deveriam ser especificamente resolvidas. Se 

por exemplo, um beneficiário da ORAP notifica a MEO sobre a existência de 20 

postes que não estão em condições de segurança, a MEO questiona se teria de 

proceder à reposição de condições em todos os postes no prazo de cinco dias 

úteis. Para a MEO, tal não é fazível, e considera que os custos associados seriam 

exorbitantes. Assim, entende a MEO que deve especificar-se em que situações é 

que o prazo a definir deve ser respeitado, sendo que, em caso de cumulação de 

necessidades de reparação, os prazos não devem correr ao mesmo tempo. 

d) Considera que seria descabido e injusto a MEO ter de pagar uma penalidade se 

não conseguir, no prazo de cinco dias úteis, repor as condições de segurança do 

poste. Se, isoladamente, a penalidade de 50 euros por dia útil de atraso pode 

parecer irrisória, se se considerar a globalidade dos postes e os custos a que a 

MEO tem de fazer face para proceder às reparações, considera a MEO que se está 

perante custos insustentáveis. E acrescenta que 50 euros por dia não são irrisórios. 

De facto, segundo a MEO, se se considerar que o custo de instalação de um poste 

não ascende a 150 euros, a MEO questiona o sentido de poder ter de pagar 3000 

euros a um beneficiário que tem cabos no poste, se ele pode instalar um poste 

novo. E questiona por que razão continuam as penalidades da MEO de 50 euros 

por dia de atraso ter como limite os 3000 euros, quando o limite aplicável para a 

 

131 Cfr. primeiro parágrafo da página 48 do SPD: “com efeito, considera-se que os casos aludidos pela Vodafone 

envolvem, tão só, a necessidade de repor as condições de segurança do(s) poste(s) da MEO que se 

encontre(m) degradado(s) e que já albergam cabos dos beneficiários da ORAP. Tal reposição, a efetuar pela 

MEO, permitirá aos beneficiários da ORAP acederem aos respetivos postes em condições de segurança para 

poderem proceder – tal como referido pela Vodafone – às reparações dos cabos da sua rede nele fixados”. 
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penalidade associada ao atraso pelos beneficiários do envio de cadastro é de 

apenas 325 euros. 

Para a MEO, a desproporcionalidade do ponto decisional D22 seria visível através de um 

exemplo: o valor da penalidade a aplicar a um beneficiário por ocupação indevida, no 

âmbito da ORAP, era no máximo de 1,25 euros x 24 meses por fixação, ou seja, 30 euros 

por fixação, mas o valor devido pela MEO por incumprimento de um prazo (de cinco dias 

úteis para reparar um poste) é de 50 euros por dia. Ou seja, segundo a MEO, o atraso de 

apenas um dia para reparar um poste é superior à penalidade a pagar por um beneficiário 

por anos de ocupação indevida, o que seria uma desproporcionalidade que urge corrigir e 

que não se pode aceitar.  

Para além de uma regulação assimétrica a favor dos beneficiários, com falta de 

equidistância no tratamento do tema, a MEO entende que o ponto decisional D22 

evidenciaria uma inversão de valores, uma vez que é mais grave a utilização indevida de 

propriedade alheia durante 24 ou mais meses do que o mero atraso de um dia na reparação 

de um poste. Considera assim a MEO injustificada esta penalidade, referindo que não 

aceita a sua manutenção. 

A MEO nota a este respeito que, em 2017, implementou com os beneficiários da ORAP um 

processo designado como “infraestruturas danificadas” para permitir aos beneficiários o 

reporte à MEO de infraestruturas que estão a utilizar que possam não apresentar condições 

de segurança de acesso para operações de manutenção. Refere que, na altura, foi 

decidido pela existência de dois canais distintos para os operadores reportarem as 

situações de infraestruturas em risco ou danificadas, sendo o entendimento da MEO o 

seguinte: 

a) Infraestruturas em risco – são infraestruturas que podem colocar em risco pessoas 

e bens (por exemplo, um poste que ficou torto, em risco de queda, na sequência 

de um acidente de viação). Nestes casos, os beneficiários podem reportar estas 

situações via Centro de Atendimento a Operadores e Prestadores de Serviços 

(OTEL), 24h/dia/7 dias por semana. A MEO desloca de imediato uma equipa ao 

local para verificar a situação e com o primeiro objetivo de retirar de perigo para 

salvaguardar pessoas e bens. 
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b) Infraestruturas danificadas – são infraestruturas que não apresentam risco para 

pessoas e bens, mas, no entanto, não apresentam condições de segurança para 

acesso às mesmas para operações de manutenção. Por exemplo, um poste 

danificado por pica-paus que, se ninguém necessitar de subir ao poste ou sujeitá-

lo a forças adicionais de tração na sequência da instalação de um novo cabo, não 

apresenta risco iminente. Segundo a MEO, a participação destas situações é 

efetuada via email, com um template específico e identificando o pedido de acesso 

e instalação ou intervenção que legitima a ocupação do poste. Nestes casos, a 

MEO desloca uma equipa ao local em horário laboral, com o objetivo não de retirar 

de perigo, mas sim de resolver a situação, caso se confirme a infraestrutura 

danificada. 

[IIC] 
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………………………………………………………………………………………………………

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

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

Refere a MEO que pode verificar-se que a referência do serviço MEO nunca é preenchida 

com um número válido (segundo a MEO, uma referência de um pedido de acesso e 

instalação ORAP válido é do tipo 103xxxxxxx). Acresce que nas situações apresentadas, 

a MEO concluiu que não existia um pedido de acesso e instalação válido para o beneficiário 

utilizar os alegados postes e que a infraestrutura em causa não tinha qualquer problema 

grave de segurança caso não se pretendesse aceder ao poste.  

O ponto decisional D22 conjugado com os pontos decisionais D12 a D14 e D20 permitiria, 

no entender da MEO, que os beneficiários reportassem qualquer infraestrutura que 

considerem não apresentar condições de segurança para acesso, não necessitando de um 

pedido válido, legitimando a ocupação dos postes da MEO para instalação de cabos de 

drop de cliente, sem o conhecimento e autorização da MEO, restando a esta apenas a 

substituição/espiamento e adequações que os postes necessitariam, suportando os 

custos, acrescidos de penalidades por não resolução em cinco dias úteis. Para a MEO 

estas propostas seriam inaceitáveis, desproporcionais e penalizadoras dos direitos da 

MEO enquanto proprietária da infraestrutura, pelo que considera serem ilegais e 

inconstitucionais e, no seu entender, não devem constar da decisão final. 

A NOS refere concordar com a proposta vertida no ponto decisional D22. 

A Vodafone considera muito positiva a introdução da medida prevista no ponto decisional 

D22 (que refere ser, aliás, inspirada numa sua proposta), e afirma que o prazo de cinco 

dias úteis para resposta da MEO seria excessivo, porque a rede de infraestruturas da MEO 

(em especial, os postes) apresenta por vezes condições de degradação que reclamam 

reparação ou mesmo substituição urgente e necessária, sem a qual não seria possível 

aceder aos postes em condições de segurança, designadamente para efeitos de reparação 

de avarias. Segundo a Vodafone, as condições de degradação em que se encontram as 

infraestruturas podem também colocar em causa a segurança de pessoas e bens e das 

redes de comunicações nelas alojadas, sendo imperativa a definição de um prazo mais 

curto, pelo que sugere um prazo máximo de três dias úteis para a MEO proceder a tal 
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reparação. Para a Vodafone, a MEO chegaria a demorar dois meses para repor as 

condições de segurança dos postes, sendo que nos casos em que existe maior celeridade, 

o prazo de reposição não seria inferior a 10 dias úteis. Assim sendo, prazos desta natureza 

não são, na opinião da Vodafone, compatíveis com as melhores práticas de um serviço de 

excelência ao cliente final e prejudicam a dinâmica concorrencial do mercado, colocando 

os beneficiários numa situação de desvantagem face à MEO (que procede à reparação 

dos postes que considera relevantes no âmbito da sua atividade retalhista, não tendo 

incentivos a nível grossista para dar resposta aos pedidos de reposição submetidos pelos 

beneficiários). 

Em complemento, a Vodafone reitera132 a necessidade de os beneficiários poderem 

reparar/repor os postes que não oferecem condições de segurança e considera que um 

procedimento adequado deverá prever que, findo o prazo de três dias úteis sem que a 

MEO proceda à respetiva reparação do(s) poste(s), a MEO proceda ao pagamento de 

penalidades diárias aos beneficiários no montante de 150 euros por cada dia de 

incumprimento. Decorridos dois dias úteis sobre aquele prazo sem que a MEO tenha 

resolvido a situação, a Vodafone considera que os beneficiários deverão poder proceder à 

reparação dos postes (nos termos e de acordo com as características técnicas a acordar 

previamente) a expensas da MEO, sendo remetida a respetiva fatura com os custos 

despendidos em tal tarefa. A Vodafone salienta que esta ação visa salvaguardar o 

interesse público, a segurança de pessoas e bens e a concorrência no mercado, sendo 

uma solução positiva que aproveitará aos beneficiários, aos clientes finais e à MEO. 

A Vodafone considera ainda que o processo de comunicação/pedido de reparação pode 

ser otimizado, propondo que, ao invés do envio de uma mensagem de correio eletrónico, 

seja utilizada uma API para o efeito, a qual conferirá maior segurança e controlo do 

processo e dos prazos. Finalmente, a Vodafone reitera que o valor proposto para a 

penalidade por incumprimento do prazo de reposição de condições de segurança (em cada 

poste) deveria corresponder a 150 euros, na medida em que considera que o valor de 50 

euros (definido no SPD) seria diminuto e retiraria eficácia ao efeito dissuasor do 

incumprimento. 

 

132 Cfr. argumentos transmitidos através de carta de 11.03.2019. 
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Segundo a NOWO/ONI, a MEO disponibiliza, através da ORAP, acesso aos seus postes 

para instalação, pelos beneficiários da oferta, dos seus cabos, pelo que considera ser uma 

obrigação da MEO garantir a manutenção dos seus postes e infraestrutura associada e a 

reposição das respetivas condições de segurança, se for esse o caso. Assim, a NOWO/ONI 

considera muito positivo que a ANACOM tenha (no ponto decisional D22) entendido 

justificar-se a definição de um prazo para a MEO proceder às reparações de postes em 

situação de risco (prazo não definido na ORAP vigente) e de uma penalidade associada 

que incentive a MEO a cumprir aquele prazo. 

Entendimento da ANACOM 

Como esclarecimento prévio, importa referir que a reparação de um poste da MEO, ou 

seja, a reposição das suas condições de segurança, a ser realizada ao abrigo do projetado 

neste ponto decisional, não decorre da realização de uma nova instalação/fixação de cabos 

dos beneficiários da ORAP naquele poste. Essa reparação/reposição é, pois, necessária 

para se promover o acesso, em segurança, dos beneficiários da ORAP, às infraestruturas 

de postes da MEO, para efeitos de reparação ou substituição dos seus cabos (que já lá 

estão instalados). Caso as condições de segurança de um poste fossem alteradas na 

sequência da instalação de um cabo de drop de cliente, então concluir-se-ia que muito 

provavelmente, e atendendo ao histórico, esse poste já não teria, mesmo antes dessa 

instalação ocorrer, condições de segurança adequadas para essa instalação. Assim, não 

se acompanha a afirmação da MEO de que o disposto neste ponto decisional “é 

manifestamente desproporcional, que obriga a que a MEO incorra em custos muitíssimo 

relevantes em operações de manutenção da sua infraestrutura sem que tenha provocado 

uma ou várias das falhas de segurança identificadas” (cfr. parágrafo 426. da sua 

pronúncia). 

De igual modo, pelos motivos já amplamente esclarecidos no presente relatório, a MEO é 

já remunerada pelos custos em que incorre com os seus postes, pelo que não são corretas 

as afirmações de que ver-se-ia privada de uma remuneração pela utilização da sua 

propriedade (neste caso, para instalação de cabos de drop de cliente dos beneficiários), e 

que teria de incorrer em custos elevados para reparar os seus postes onde são instalados 

os cabos de drop de cliente dos beneficiários. Acresce que este ponto decisional não se 

limita aos postes da MEO que albergam cabos de drop de cliente, pelo que se aplica a 
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todos os postes da MEO independentemente do tipo de cabos que neles se encontram 

instalados. 

Em relação às comparações efetuadas pela MEO entre o prazo fixado no SPD para um 

beneficiário da ORAP incluir um cabo no catálogo de cabos e equipamentos ou proceder 

à sua remoção, substituição ou correta instalação, e o prazo fixado para a MEO proceder 

à reparação de um poste, entende-se que se trata de situações distintas (uma coisa será 

incluir, por exemplo, um cabo num catálogo; outra será reparar um poste), que como tal, 

poderão ser merecedoras de um tratamento (prazos e/ou níveis de ocorrência) distintos.  

Quanto ao prazo de reposição em si mesmo, a ANACOM definiu no ponto decisional D22 

do SPD um prazo-objetivo para reparação de poste da MEO de cinco dias úteis (aplicável 

a 100% dos casos). Este prazo é contabilizado desde o momento em que o beneficiário da 

ORAP reporta à MEO a situação relacionada com a inexistência de condições de 

segurança num ou mais postes da MEO, até que a reposição daquelas condições seja 

efetuada por este operador.  

Não obstante, reconhece-se que podem existir situações em que as reparações dos postes 

são complexas (e.g., as que envolvem a substituição de postes) podendo o prazo de cinco 

dias úteis ser insuficiente para esse efeito. Acresce que todo e qualquer período de tempo 

(contabilizado em dias úteis) que não seja da exclusiva responsabilidade da MEO (e.g., 

cumprimento de prazos associados à necessidade de obter autorizações camarárias ou 

tempo necessário para que os beneficiários realizem a baldeação dos seus cabos) não 

deve ser contabilizado para efeitos de contagem do prazo, cujo cumprimento é da 

responsabilidade da MEO, para reposição das condições de segurança do poste em causa. 

Para efeitos da fixação do prazo-objetivo definido em D22, justifica-se (tratando-se de 

avarias, e na ausência de outros referenciais) a comparação com o tempo despendido pela 

MEO na reparação de avarias (no mercado retalhista) no âmbito dos parâmetros de 

qualidade de serviço (PQS) aplicáveis ao serviço telefónico fixo (STF)133, em concreto o 

número de horas despendido (unidade utilizada para aferir o PQS3 no âmbito do RQS). 

Assim, segundo os valores realizados dos PQS aplicáveis ao STF, verifica-se que, em 

 

133 Regulamento n.º 46/2005, de 14 de junho (Regulamento sobre Qualidade de Serviço – RQS). 
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2021, considerando os clientes residenciais, a MEO reparou avarias (prazo retalhista) em 

131 horas consecutivas (para 95% dos casos), ou seja, cerca de seis dias corridos e, 

considerando os clientes empresariais, a MEO reparou avarias em 155 horas consecutivas 

(para 95% dos casos), i.e., cerca de sete dias corridos. 

Neste contexto, e tendo em conta que a reposição das condições de segurança num poste 

poderá ser uma das tarefas mais complexas no contexto da reparação de avarias (podendo 

tais situações estar incluídas nos 5% dos casos de reparação de avarias mais lentas), mas 

sopesando o facto de ser uma tarefa prioritária, dadas as potenciais implicações em 

matéria de segurança de pessoas e bens, bem como da necessidade de reposição das 

condições de operacionalização do poste da MEO, entende-se que a definição de um prazo 

máximo de 10 dias úteis para 95% dos casos é um prazo proporcional. 

De facto, admite-se que tanto poderá haver situações de reposição das condições de 

segurança em postes cuja resolução seja mais expedita, envolvendo, por exemplo, 

atividades de mais rápida execução (e.g., instalação de espias), como poderão verificar-se 

situações de resolução mais demorada, como as que envolvem a substituição do poste e 

a execução das necessárias fundações para o instalar no solo.  

Entende-se, adicionalmente, que a redefinição, que acima se preconiza, do prazo de 

reposição das condições de segurança em postes (prazo máximo de 10 dias úteis para 

95% dos casos) vai ao encontro do argumento da MEO de se salvaguardar a existência de 

sobreposição de situações de reposição. 

Ainda a este respeito, a ANACOM considera que as situações integráveis neste ponto 

decisional não se devem reconduzir apenas aos casos reposição de postes da MEO 

incluídos num pedido de viabilidade e instalação anteriormente submetido pelo beneficiário 

e que tenha tido uma resposta viável por parte da empresa, devendo o seu âmbito ser mais 

abrangente. Com efeito, além de em tal situação a reposição de condições de segurança 

em postes que apenas suportassem cabos de drop de cliente não ficasse abrangida (pois 

não tem associada o envio pelo beneficiário à MEO de um pedido de instalação, conforme 

preconizado no SPD e no presente relatório), entende-se que a reposição de condições de 

segurança de tais postes deve ser tratada pela MEO com a máxima celeridade e diligência, 

sem quaisquer condicionantes. 
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Esclarece-se também, neste contexto134, que não se trata de situações reportadas pelo 

beneficiário da ORAP no momento da instalação de cabos em postes da MEO, mas apenas 

de situações resultantes da necessidade de intervenções em cabos dos beneficiários (e.g., 

substituição de segmento de cabo avariado) já instalados. As situações de instalação de 

cabos de rede em postes da MEO seguem os procedimentos previstos na ORAP, 

designadamente na sequência de pedidos de viabilidade e instalação, sejam eles de 

adequação normal ou de adequação garantida. 

Deve assim o beneficiário da ORAP, na comunicação que faz à MEO reportando a 

necessidade de reposição de condições de segurança em poste(s) da empresa, informar 

sobre a identificação do cabo ou cabos do beneficiário suportados no(s) referido(s) poste(s) 

(no caso de cabos de rede, através da indicação da referência do pedido de viabilidade e 

instalação, ao abrigo do qual o cabo de rede do beneficiário suportado no(s) poste(s) em 

questão foi instalado).  

Quanto ao valor da penalidade e ao seu limite, admite-se que o limite de 60 dias úteis 

associado a uma penalidade diária de 50 euros resultaria num valor máximo da penalidade 

a pagar pela MEO que pode ser considerado excessivo. Não obstante, considera-se que o 

limite a ser fixado tem de ser suficientemente dissuasor para que a MEO tenha incentivos 

em não demorar demasiado tempo a corrigir a situação. Acresce que o valor que resulta 

da aplicação desse limite não tem de ser necessariamente equiparável ao valor de outras 

penalidades, por exemplo a mencionada pela MEO relativamente à ocupação indevida de 

postes, pois estão em causa situações muito díspares. Assim, entende-se que esta 

penalidade deverá estar limitada a 30 dias úteis de ocorrência, que se considera 

suficientemente dissuasor do incumprimento (por exemplo face ao custo de fornecimento 

e instalação de um poste). Entende-se que esta alteração, conjugada com o ajustamento 

no número dias fixado para reposição pela MEO das condições de segurança em cada 

poste, vai ao encontro das preocupações suscitadas pela empresa. 

Considera-se adequado que a MEO seja ressarcida de eventuais custos em que tenha 

incorrido na sequência de notificações indevidas pelos beneficiários, i.e., notificações de 

 

134 Tal como exposto no SPD (vide último parágrafo da página 47 e primeiro parágrafo da página 48). 
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necessidade de repor as condições de segurança num determinado poste que se venha a 

verificar, fundamentadamente, que não estava em risco de segurança. 

Face ao exposto, altera-se o disposto no ponto D22 do SPD (que no projeto de decisão 

final passa a ser identificado como D16), passando a determinar-se o seguinte: 

“D 22. Deve a MEO incluir na ORAP um prazo de 105 dias úteis, para 95% dos casos, 

contado desde a data da notificação pelo beneficiário, para reposição pela 

MEO das condições de segurança em cada poste (para efeitos de reparação 

ou substituição de cabos do beneficiário) ou para justificar, 

fundamentadamente, porque não é necessária a reposição (i.e., que não estão 

em risco as condições de segurança).  

 Deve ser definida na ORAP uma penalidade por incumprimento, a pagar pela 

MEO ao beneficiário “notificante”, de 50 euros por cada dia útil de atraso na 

reposição das condições de segurança do poste, com um limite máximo de 

360 dias úteis por cada ocorrência (i.e., por cada poste em situação de risco). 

Esta penalidade não se aplica nos casos em que a MEO, no referido prazo de 

105 dias úteis, justifique, fundamentadamente, que a reposição não é 

necessária.” 

4.10. Outros assuntos 

4.10.1. Faturação  

Segundo a AR Telecom, sobre o prazo para faturação de serviços não concorrentes, a 

ANACOM considera suficiente a seguinte disposição prevista na ORAC: “a faturação é 

efetuada mensalmente (mês N), considerando as ocorrências do mês N-1 de serviços 

prestados de forma não recorrente, devendo as faturas emitidas pela MEO ser pagas na 

data nelas indicada”. Contudo, a AR Telecom questiona o que acontece no caso de tal 

regra não ser cumprida. E afirma que não considera razoável que, para dirimir este tipo de 

disputa, tenha de solicitar a intervenção da ANACOM, pelo que entende necessário que 

seja prevista uma consequência explícita na ORAC e na ORAP.  
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A AR Telecom refere não ter tido sucesso em não aceitar valores faturados fora do prazo 

(e.g., vários anos depois) e esclarece que, sendo recebedora líquida da MEO, vê as faturas 

que lhe são emitidas serem automaticamente compensadas nos pagamentos dos 

encontros de contas entre as partes. A AR Telecom reitera que qualquer disputa que 

suscite sobre faturação não impede que as faturas sejam liquidadas no encontro de contas 

entre as empresas, já que a MEO não retira o valor em disputa. Assim, a AR Telecom 

considera que a consequência do incumprimento do prazo de faturação tem de ser 

explicitada nas ofertas de referência como perda do direito à respetiva remuneração. 

Finalmente, sobre os prazos e processo de reclamação de faturas, a AR Telecom apesar 

de reconhecer positiva a previsão de prazos de resposta e a implementação de 

procedimentos de reclamação de faturas, considera faltar ainda a previsão de 

consequências quando aqueles prazos não são cumpridos pela MEO. Segundo a AR 

Telecom seria fundamental clarificar que, caso uma reclamação seja aceite pela MEO 

(tacitamente ou não) mas o prazo de 30 dias para processar os acertos não seja cumprido, 

o beneficiário poderá faturar uma penalidade (e.g., 50 euros por dia) até que a correção 

seja efetuada. 

A DSTelecom reclama o aumento do prazo para reclamação de faturas de 90 dias para 

180 dias, o que considera ser um prazo razoável, dado o volume de pedidos envolvidos e 

a complexidade da análise. 

Entendimento da ANACOM 

O assunto em questão prende-se com a emissão pela MEO de faturas com atraso 

relativamente ao respetivo período de faturação e não se enquadra nas matérias 

abordadas no SPD.  

Não obstante, releva-se que, nos termos da ORAC e da ORAP, a faturação dos serviços 

prestados será efetuada mensalmente (mês N), exceto no que diz respeito à Extranet, 

considerando genericamente os seguintes princípios: 

− As ocorrências do mês N-1 dos serviços prestados de forma não recorrente; 

− As mensalidades dos serviços em parque no início do mês N; 
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− As mensalidades dos serviços disponibilizados no mês N-1. 

De qualquer forma, a existência de atrasos na faturação de serviços não é matéria que 

seja regulada no âmbito de uma oferta de referência. 

Também em relação ao prazo de reclamação de faturas, e em linha com o entendimento 

já manifestado em sede de decisões relativas a outras ofertas grossistas135, a ANACOM 

entende que tal matéria se insere no âmbito da liberdade contratual das partes, pelo que 

sendo do foro privado, extravasa as competências do regulador. 

Releva-se que a fixação de um prazo de reclamação de fatura na oferta não prejudica o 

recurso dos beneficiários aos Tribunais, dentro dos prazos de prescrição que resultam da 

lei geral. 

4.10.2. Certificação ORAC e ORAP – simplificação do processo 

A NOS considera que o SPD é omisso sobre o processo de credenciação na ORAC e na 

ORAP, limitando-se, no último caso, a prever a necessidade de os técnicos que efetuam a 

instalação de drops estarem credenciados. A NOS considera que o atual processo de 

credenciação de técnicos é excessivo ao prever uma recorrência injustificada de três anos, 

porque os procedimentos e regras técnicas não se alteram com tal periodicidade. Para a 

NOS, a revisão da formação, para técnicos dos beneficiários ou da MEO que estão no 

terreno e são alvo de auditorias, excessiva.  

Assim, segundo a NOS seria necessário atender a que, apenas na área de instalação de 

clientes (drops de cliente), a repetição das credenciações implicaria um custo para a NOS 

de [IIC] ……………… [FIC] a cada três anos. Neste contexto, a NOS considera 

fundamental que a credenciação prevista nas ofertas seja revista na periodicidade 

(passando para quinquenal), e no âmbito das revisões, de modo a estas se limitarem aos 

temas alvo de alteração desde a última credenciação e de modo a apenas abrangerem as 

áreas temáticas que relevam para a atividade do técnico em causa. 

 

135 Nomeadamente na decisão de 12.10.2017 sobre alterações à Oferta de Referência de Circuitos Alugados 

– ORCA e à Oferta de Referência de Capacidade Ethernet – ORCE (disponível em 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1419287).  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1419287
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Para a NOS deve ter-se em consideração que os técnicos que efetuam instalações de 

cabos de drop de cliente não são os mesmos que efetuam instalação de cabos de rede: 

a) Não deve ser feita uma certificação única, cega à especialização do técnico 

(construção de rede ou instalação de clientes), devendo ser possível optar por 

fazer a formação respeitante a apenas uma destas ou, em alternativa, a ambas. 

Assim, no caso de um técnico instalador de drops de cliente, para a NOS a 

formação não deve abranger aspectos associados a processos ORAC e ORAP 

que nada têm a ver com drops de cliente (e.g., processo de viabilidade, envio de 

cadastro). 

b) Existem formações de higiene e segurança no trabalho que já são obrigatórias e 

que os técnicos efetuam independentemente da sua atividade, pelo que, para a 

NOS, não faz sentido que os módulos respetivos sejam repetidos (e pagos) no 

âmbito da certificação ORAC e ORAP. 

Assim, a NOS defende que o processo de credenciação nas ofertas de referência seja 

alterado de modo a: 

a) Serem criadas opções de formação orientadas às especializações das equipas no 

terreno, de modo a reduzir o esforço financeiro associado. Em concreto ter uma 

formação apenas para instaladores de clientes, uma outra para construção de rede 

e, finalmente, a atual que integra as duas vertentes. 

b) Serem retiradas dos módulos as formações que têm equivalência no âmbito das 

formações obrigatórias de higiene e segurança no trabalho. O mesmo princípio se 

aplica à duplicação de conteúdos que existem entre as formações da ORAC e da 

ORAP, na medida em que os técnicos não são especializados em condutas e 

postes, mas no trabalho de construção de rede e de instalação de clientes. 

c) Serem revistos em baixa os preços das formações. 

d) Ser diminuído, para a renovação da credenciação, o plano de formação nas 

componentes não alteradas desde a última formação do técnico, devendo tal 
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renovação ocorrer cinco anos após a última, e ter um custo inferior ao da 

certificação normal, refletindo a carga horária reduzida. 

A título de exemplo, a NOS identifica como redundantes os seguintes módulos 

(credenciação ORAP): 

a) “Segurança e Ambiente; Normas de segurança e sinalização; Legislação ambiental 

aplicável”, que são abrangidos na formação de higiene e segurança no trabalho. 

b) “Arquitetura da rede de cabos”, o qual é coincidente com o da ORAC. 

c) “Conduta do técnico no âmbito da ORAP”, que sendo um módulo comportamental, 

não requer especificidades associadas à ORAC ou à ORAP. 

d) “Procedimentos e formulários”, trata-se de um módulo comum, na ORAC e na 

ORAP, que no caso dos instaladores de cliente, não tem utilidade prática. 

A NOS reconhece que não tendo tido acesso direto aos conteúdos e materiais específicos 

das formações da ORAC e da ORAP, a sua análise é necessariamente genérica sendo 

que, caso venha a obter informação mais completa, desde já protesta juntar uma análise 

comparativa mais detalhada sobre as eficiências possíveis de alcançar com a revisão dos 

módulos de credenciação nos termos expostos. 

A Vodafone salienta que a credenciação de técnicos no âmbito das ofertas de referência, 

pela complexidade da tarefa e o elevado número de horas de formação que implica, tem 

custos bastante elevados para os beneficiários, pelo que o regime de credenciação das 

ofertas não carece de ser alterado. A Vodafone referiu ainda que os técnicos ao seu serviço 

acedem a outros tipos de infraestruturas aptas com requisitos de segurança mais exigentes 

do que os postes da MEO (e.g., postes da E-REDES), tendo os técnicos uma formação 

muito exigente. Acresce, segundo a Vodafone, ser necessário renovar a credenciação 

ORAP e ORAC a cada dois anos, embora com custos mais reduzidos. Por estas razões, a 

Vodafone é da opinião de que a ANACOM deve eliminar da decisão final a possibilidade 

de a MEO rever os requisitos de credenciação ORAP e ORAC. 
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Entendimento da ANACOM 

No tocante à periodicidade da renovação da credenciação dos técnicos, reitera-se a 

informação veiculada no Relatório da consulta ao SPD de 25.05.2018 (que foi aprovado 

em 25.07.2019), no qual se referiu que a generalidade dos instaladores subcontratados 

pelos operadores, com quem a ANACOM reuniu no âmbito das diligências 

complementares, manifestou a importância da realização da revalidação das 

credenciações, com a periodicidade atualmente definida, ainda que defendendo que tal 

processo seja simplificado136.  

Assim, quanto à posição manifestada pela NOS e pela Vodafone, e no contexto de maior 

autonomia que se está a atribuir aos beneficiários, no âmbito do acesso a condutas e 

postes, a ANACOM considera ser de manter o entendimento já manifestado no referido 

Relatório da consulta ao SPD de 25.05.2018, segundo o qual, quer a periodicidade das 

reavaliações da credenciação, quer os seus conteúdos não devem ser menos exigentes, 

pelo que devem manter-se. 

4.10.3. Travessas nos postes para instalar drops – ponto 3 do Anexo 7 da ORAP 

A Vodafone considera que as situações de ocupação total de travessas em postes137 

devem ser precavidas, pelo que na ORAP deverão ser criadas condições que permitam 

aos beneficiários instalar novas travessas nos postes da MEO, as quais permitirão 

acomodar novos cabos de drop de cliente, quer da empresa que instala a travessa, quer 

de outros beneficiários, quer da própria MEO, e após se proceder à respetiva instalação, 

comunicar à MEO tal facto. 

Segundo a Vodafone, a ORAP deverá assim prever que os beneficiários deverão – de 

acordo com os requisitos técnicos a definir pela MEO para a instalação de cabos de drop 

 

136 Transcreve-se o referido (no ‘Entendimento da ANACOM’) na página 359 do referido Relatório: “No tocante 

à periodicidade da renovação da credenciação, regista-se que a generalidade dos instaladores subcontratados 

pelos operadores, com quem a ANACOM reuniu, manifestou a importância da realização da revalidação das 

credenciações, com a periodicidade atualmente definida, ainda que defendendo que tal processo seja 

simplificado.” 

137 Com que os seus técnicos algumas vezes se deparam nos locais para proceder à instalação de cabos de 

drop, o que impede que os trabalhos de instalação prossigam. 
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de cliente (que no entendimento da Vodafone devem ser objeto de homologação por parte 

da ANACOM) – instalar a travessa necessária à colocação do cabo de drop de cliente, sem 

necessidade de qualquer notificação prévia à MEO, evitando-se, assim, atrasos na ligação 

de clientes finais. Defende ainda que a colocação de uma nova travessa num poste da 

MEO deverá aproveitar a todos os beneficiários da ORAP, desde que as regras para a 

respetiva colocação sejam cumpridas, estando esta solução alinhada com a lógica 

subjacente ao ITED que permitiu a dinamização da concorrência e um acesso equitativo 

às redes verticais. 

Entendimento da ANACOM 

Uma vez que está em causa a instalação de uma infraestrutura (neste caso de uma nova 

travessa) num poste da MEO, entende-se que tal tarefa deve ser realizada pela própria 

MEO (que é a detentora dos postes), pelo que não se aceita a sugestão da Vodafone.  

Assim, entende-se que a MEO deverá ser sempre informada, à partida pelo beneficiário, 

sobre a situação de ocupação total de travessas em postes, por forma a proceder ela 

própria (a MEO), enquanto detentora dos postes e caso seja viável, à instalação de uma 

travessa adicional (tal como, aliás, está previsto na ORAP – vide componente de serviço 

“adequação normal” – intervenção em poste). 

Em todo o caso, sempre se dirá que a comparação efetuada pela Vodafone com o regime 

ITED não será a mais adequada, uma vez que no caso das infraestruturas ITED é 

obrigatória a disponibilização do acesso às mesmas por parte dos condóminos a todos os 

operadores que a elas careçam de aceder para prestar os seus serviços aos clientes finais 

retalhistas. A obrigação de acesso grossista às infraestruturas de postes da MEO, que lhe 

foi imposta pela ANACOM, enquanto operador identificado com PMS no Mercado 3a, está 

sujeita à viabilidade desse acesso, que deverá ser confirmada pela própria MEO enquanto 

detentora daquelas infraestruturas. 
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4.10.4. Introdução de penalidades pela disponibilização de plantas erradas (ORAC 

e ORAP) 

A Vodafone refere que, no contexto da instalação de redes de comunicações, a 

disponibilização errada de plantas acarreta consequências negativas para os beneficiários 

ao nível do planeamento e de execução das próprias tarefas e atividades, porque a 

informação remetida não corresponde ao cenário real no terreno.  

Assim, atendendo ao impacto negativo desta situação (no limite equiparável a situações 

de resposta incorreta a pedidos de viabilidade) a Vodafone considera que deverá ser 

aplicada uma penalidade à MEO de 250 euros por pedido (tendo em conta o valor aplicado 

sobre a resposta incorreta a pedidos de viabilidade) sendo 200 euros referentes ao pedido 

de informação e 50 euros referentes à compensação da mão-de-obra envolvida. 

Entendimento da ANACOM 

Uma vez que, no âmbito da ORAC e da ORAP, as plantas se destinam exclusivamente à 

preparação dos pedidos de viabilidade e de instalação de cabos e equipamentos dos 

beneficiários em infraestrutura da MEO (bem como para efeitos de remoção de cabos e 

cadastro), a situação de disponibilização de plantas “erradas” por parte da MEO ao 

beneficiário consubstancia, na prática, uma resposta errada da empresa a pedido de 

análise de viabilidade submetido pelo beneficiário, situação essa que já está sujeita à 

aplicação de uma penalidade. 

Com efeito, esta penalidade é aplicável à MEO nas situações em que a resposta da 

empresa a um pedido de análise de viabilidade esteja incorreta ou que, em resultado da 

informação sobre ocupação de condutas (no caso específico da ORAC), seja prestada uma 

informação incorreta e que a responsabilidade deste facto seja imputável à MEO.  

Note-se que a aplicação desta penalidade pressupõe que o beneficiário envie à MEO uma 

comunicação formal, por e-mail, com a reclamação e a respetiva fundamentação. 

Face ao exposto, não se considera ser de aceitar a pretensão da Vodafone. 



  

 

 

– VERSÃO PÚBLICA – 

  209/210 

 

5. Conclusão 

Na sequência das pronúncias apresentadas ao SPD no âmbito da audiência prévia dos 

interessados e do procedimento geral de consulta, e, bem assim, da ponderação do 

resultado da diligência complementar e tendo em conta factos supervenientes apurados, a 

ANACOM introduzirá no projeto de decisão final a ser notificado à Comissão Europeia, para 

além de uma referência aos procedimentos de consulta e às respostas recebidas nesse 

âmbito, e de alguns ajustamentos de natureza editorial, as alterações que foram sendo 

identificadas ao longo do presente relatório. Não obstante, uma vez que as alterações da 

decisão projetada não consubstanciam novos elementos, já submetidos a pronúncia dos 

interessados no procedimento, tendo os mesmos se pronunciado sobre todas as questões 

com interesse para a decisão, em matéria de facto e de direito, não se justifica haver lugar 

a nova audiência dos interessados sobre as mesmas. 

Tendo em conta que, pelas razões apresentadas no presente relatório, a ANACOM 

entende que alguns pontos decisionais, que estavam previstos no SPD de 25.07.2019, 

devem ser eliminados no projeto de decisão final, por uma questão de sistematização, 

apresenta-se na tabela seguinte a correspondência entre os pontos decisionais 

identificados no SPD de 25.07.2019 e os constantes no projeto de decisão final (com 

indicação dos que são eliminados, quando aplicável). 
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Pontos decisionais referidos no SPD Pontos decisionais no projeto de decisão final 

D1 Eliminado 

D2 Eliminado 

D3 Eliminado 

D4 D1 

D5 D2 

D6 D3 

D7 D4 

D8 D5 

D9 D6 

D10 D7 

D11 D8 

D12 D9 

D13 Eliminado 

D14 D10 

D15 D11 

D16 D12 

D17 Eliminado 

D18 D13 

D19 D14 

D20 D15 

D21 Eliminado 

D22 D16 

 

 

 

 

 


