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1. Pedido apresentado pela Fibroglobal – Comunicações Electrónicas, S.A. 

Por requerimento rececionado na ANACOM a 05.02.2019, a Fibroglobal – Comunicações 

Electrónicas, S.A. (Fibroglobal)1, invocando o n.º 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

123/2009, de 21 de maio, na sua redação atual (DL123/2009), o artigo 10.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas2 (LCE) e a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos da 

ANACOM3, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, vem solicitar a 

intervenção desta Autoridade, no âmbito do litígio que a opõe à Infraestruturas de Portugal, 

S.A. (IP), e à IP Telecom – Serviços de Telecomunicações, S.A. (IP Telecom), sobre a 

aplicação do tarifário de acesso a infraestruturas e serviço do Canal Técnico Rodoviário 

(CTR). 

Em síntese, a Fibroglobal alega que: 

a. Na sequência da aprovação4, pela IP, da Oferta de Referência de Acesso a 

Infraestruturas e Serviços de Canal Técnico Rodoviário (ORIP-CTR), que estabelece 

(novas) condições de acesso às infraestruturas aptas da «propriedade da IP ou cuja 

gestão lhe incumba (…) e redu[z] substancialmente o tarifário que vinha sendo 

aplicável aos respetivos beneficiários», e da publicação da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 162/2017, de 31 de outubro (RCM 162/2017 ou Resolução), solicitou, 

à IP Telecom, a aplicação das novas condições tarifárias aos [IIC]            [FIC] 
traçados, num total de [IIC]           [FIC] de extensão, que já estava a utilizar5. 

b. Subsequentemente ao pedido acima indicado e durante as negociações sobre a 

minuta contratual que remeteu à Fibroglobal, a IP Telecom veio a incluir no anexo ao 

contrato «um conjunto adicional de traçados que, alegadamente estariam sob 

jurisdição da IP/IP Telecom e que estariam a ser utilizados pela Fibroglobal», e que 

                                                            
1  Embora a carta seja datada de 31.01.2019, foi rececionada na ANACOM a 05.02.2019. 
2  Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual. 
3  No seu pedido a Fibroglobal faz referência ao artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 39/2015. Atento o teor da disposição 

que clara e inequivocamente identifica na sua exposição «garantir o acesso a redes, infraestruturas, recursos 
e serviços» (ponto 63), infere-se que terá pretendido invocar o artigo 8.º dos Estatutos da ANACOM. 

4  Ocorrida em 16.08.2017. 
5  Traçados identificados pela Fibroglobal no Anexo I da minuta do contrato de prestação de serviços de acesso 

a infraestruturas e serviços do canal técnico rodoviário da IP (anexo à ORIP-CTR), identificado como 
documento 4, anexo ao pedido de resolução de litígios endereçado à ANACOM. Esta minuta contratual foi 
remetida pela Fibroglobal à IP Telecom a 07.05.2018. 
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correspondem a um total de [IIC]            [FIC] de extensão. A minuta revista foi 

remetida pela IP Telecom à Fibroglobal a 05.06.2018. 

c. Perante o aditamento de traçados, a Fibroglobal solicitou que lhe fosse disponibilizada 

informação mais pormenorizada sobre o cadastro de traçados incluído na minuta, 

constatando, após análise do mesmo, que os traçados adicionais eram por si 

utilizados ao abrigo da ORAC6 da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, 

S.A. (MEO), conclusão que transmitiu à IP Telecom. 

d. A 20.07.2018, a IP Telecom comunicou à Fibroglobal que como esta «… ainda não 

aderira à oferta ORIP [-CTR], [a IP Telecom] não poderia renovar ou autorizar novas 

instalações da [Requerente] fora do âmbito das regras estabelecidas [naquela Oferta 

de Referência]». 

e. Não havendo entendimento em relação ao conjunto de traçados a figurar no contrato, 

elemento essencial do mesmo, visto que condiciona o seu objeto e o preço a pagar, 

entendeu a Fibroglobal requerer a intervenção da ANACOM para que determine à IP 

e à IP Telecom a aplicação: 

i. Do novo tarifário aprovado na ORIP [-CTR] em relação aos [IIC]         [FIC] 
traçados atualmente utilizados pela Fibroglobal e em relação aos quais, não se 

suscita qualquer dúvida quando à sua gestão e propriedade; 

ii. Do regime previsto no artigo 20.º-A, n.º 1 do DL123/2009 e, em consequência, 

determine (…), que em caso de litígio sobre a titularidade de infraestruturas aptas, 

como se verifica no caso concreto não sujeitem ou condicionem a aplicação do 

novo tarifário aprovado na ORIP à aceitação de um cadastro mais alargado de 

infraestruturas aptas; 

iii. Do novo tarifário aprovado na ORIP [-CTR] (…) aos [IIC]       [FIC] traçados 

atualmente utilizados pela Fibroglobal, de forma retroativa a 2017, data de 

aprovação da ORIP [-CTR] e do pedido de aplicação do novo tarifário por parte 

da Fibroglobal. 

                                                            
6 Oferta de Referência de Acesso a Condutas. 
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2. Análise preliminar quanto ao procedimento 

2.1. O artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009 

O artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009 invocado pela Requerente determina que, em caso 

de litígio sobre as condições específicas aplicáveis ao acesso, incluindo o preço e 

respetivas condições de pagamento, as partes (beneficiárias do acesso ou qualquer das 

entidades identificadas no artigo 2.º do DL123/2009), podem recorrer à ANACOM, 

decorridos 30 dias, sobre a data da receção do pedido de acesso, aplicando-se o regime 

previsto no artigo 10.º da LCE, com as seguintes adaptações: 

a) Salvo circunstâncias excecionais, a decisão da ANACOM deve ser proferida num 

prazo máximo de 60 dias a contar da data do pedido de intervenção desde que o 

requerente faculte a esta Autoridade todos os elementos e informações necessários 

para a conformação dos factos e da matéria objeto de litígio; 

b) A ANACOM deve decidir de acordo com o disposto no DL123/2009 e, na falta de outro 

critério, considerará as condições habitualmente fixadas nas demais ofertas de 

acesso a infraestruturas ou as condições estabelecidas em ofertas por ela reguladas. 

Nos termos do artigo 10.º, n.º 2 da LCE a intervenção da ANACOM «deve ser solicitada 

no prazo máximo de um ano a contar da data do início do litígio». 

O prazo fixado para que a ANACOM dirima um diferendo, no contexto do artigo 19.º, n.º 7 

do DL123/2009 – 60 dias a contar da receção do pedido – pressupõe que o requerente 

forneça todos os elementos e informações necessários para a conformação dos factos e 

da matéria objeto de litígio (alínea a) do n.º 7 do artigo 19.º), como tal, entende-se que 

este prazo apenas se inicia quando tais elementos e informações sejam efetivamente 

apresentados. 

Ainda no que diz respeito ao procedimento, o n.º 8 do artigo 19.º do DL123/2009, prevê 

que «…sempre que esteja em causa o acesso a infraestruturas detidas por entidade 

sujeita a regulação, a ANACOM deve consultar a respetiva entidade reguladora setorial, 

a qual deve pronunciar-se no prazo máximo improrrogável de 15 dias, correspondendo 

a não emissão de parecer dentro deste prazo à emissão de parecer favorável». 
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2.2. Legitimidade 

Considerando que: 

a. A Requerente é uma empresa de comunicações eletrónicas para efeitos da alínea f) 

do n.º 1 do artigo 3.º do DL123/2009 e as Requeridas são entidades abrangidas pelo 

artigo 2.º do mesmo diploma; 

b. No contexto do DL123/2009 a Requerente integra o universo das entidades a que o 

diploma reconhece o direito de acesso; as Requeridas incluem-se no elenco das 

entidades que estão abrangidas pela obrigação de dar acesso (cfr. artigo 13.º, n.º 1); 

c. Requerente e Requeridas são sociedades comerciais que se encontram inscritas no 

registo das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas7; 

d. De acordo com o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional8, «compete à 

entidade administradora do CTR estabelecer a regulamentação que contenha os 

procedimentos para a atribuição, às empresas de comunicações eletrónicas, dos 

respetivos direitos de passagem e direitos de acesso e utilização, bem como 

estabelecer as instruções técnicas aplicáveis, devendo observar, na fixação destes 

procedimentos e instruções, o disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas…, e no 

[DL123/2009].» (cfr. n.º 5 do artigo 15.º do diploma em referência); 

e. Em cumprimento da disposição identificada no parágrafo anterior e na sequência de 

procedimento de consulta pública, a IP elaborou e submeteu à aprovação do Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) a ORIP-CTR; 

f. As Requeridas «…celebraram um contrato de subconcessão de exploração e gestão 

da infraestrutura de telecomunicações da IP, nos termos do qual a IP transferiu para 

a IP Telecom a exploração, manutenção e desenvolvimento da referida infraestrutura 

de telecomunicações que integra o domínio público rodoviário, bem como os poderes 

de entidade administradora do CTR, sendo-lhe aplicável nessa qualidade a legislação 

sobre redes e serviços de comunicações eletrónicas e legislação complementar»9; 

                                                            
7 Informação acessível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=278775&strWord=F&menuContext=0 
8  Aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. Acessível em: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2320A0015&nid=2320&tabela=leis&pagina=1
&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo 

9  Informação retirada do sítio da IP Telecom na internet, acessível em: 
http://www.iptelecom.pt/servicos/infraestruturas/canal-tecnico-rodoviario 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=278775&strWord=F&menuContext=0
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2320A0015&nid=2320&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2320A0015&nid=2320&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.iptelecom.pt/servicos/infraestruturas/canal-tecnico-rodoviario
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g. O diferendo que opõe a Fibroglobal à IP Telecom e à IP surge no contexto da 

aplicação de uma oferta de referência de acesso a infraestruturas aptas, detidas ou 

geridas pela primeira Requerida; 

h. A ORIP-CTR versa sobre infraestruturas aptas cujo acesso e utilização a Fibroglobal 

já beneficiava ao abrigo do Manual de Gestão de Canal Técnico Rodoviário, e o 

presente litígio ocorre no âmbito da transição da relação entre as partes para as novas 

condições contratuais fixadas – em concreto, o diferendo tem por objeto a definição 

do preço a pagar pela Fibroglobal como contrapartida pelo acesso e utilização das 

infraestruturas aptas detidas ou geridas pela IP Telecom nas quais está alojada rede 

da Fibroglobal (em [IIC]       [FIC] traçados identificados no requerimento), atenta a 

atualização operada pela nova oferta de referência; 

i. Perante a existência de um diferendo relacionado com as condições específicas 

aplicáveis ao acesso e utilização de infraestruturas aptas, a Fibroglobal tem 

legitimidade para solicitar à ANACOM que avalie e decida sobre o mesmo, nos termos 

do disposto no n.º 7 do artigo 19.º do DL123/2009; 

j. O pedido de intervenção é tempestivo, uma vez que decorreram mais de 30 dias sobre 

o pedido formulado pela Fibroglobal à IP Telecom, no sentido de lhe ser permitido 

(continuar a) usufruir do acesso e utilização das infraestruturas aptas detidas ou 

geridas pela Requerida identificadas no requerimento, mediante aplicação do novo 

tarifário previsto na ORIP-CTR, aprovada em agosto de 2017, e, à data do mesmo, 

não havia ainda decorrido um ano sobre o dia 20 de julho de 2018, data em que a IP 

Telecom comunicou à Requerente que não poderia renovar ou autorizar novas 

instalações da Fibroglobal fora do âmbito das regras estabelecidas na ORIP-CTR; 

k. A decisão que a ANACOM venha a proferir vinculará as entidades em litígio. 

Verifica-se, em conclusão, que se se encontram reunidos os requisitos previstos na lei 

para que a ANACOM possa intervir para proferir uma decisão vinculativa entre as partes 

do diferendo em apreço. 

3. Diligências promovidas pela ANACOM 

Numa análise preliminar da documentação anexa ao pedido de intervenção apresentado, 

a ANACOM verificou que a Fibroglobal não tinha juntado documentos comprovativos de 

alguns dos factos que alegava.  
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Assim, em 07.03.3019, a ANACOM notificou: 

− A Fibroglobal10 para que, no prazo de 10 dias úteis, remetesse a esta Autoridade: (i) 
comprovativo da data em que solicitou à IP e/ou à IP Telecom a aplicação das novas 

condições tarifárias; (ii) informação mais pormenorizada sobre o cadastro de traçados 

incluídos na minuta, em formato kmz, que a Requerente recebeu da IP Telecom; (iii) 
comprovativo de que a Fibroglobal utilizou, ou está a utilizar, os traçados adicionados 

pela IP Telecom ao anexo da minuta de contrato, ao abrigo da ORAC da MEO, 

conforme alegado no ponto 19.i. do pedido. A Fibroglobal foi igualmente informada das 

demais diligências realizadas. 

− A IP11 e a IP Telecom12 do pedido deduzido para que, querendo, se pronunciassem por 

escrito, no prazo de 10 dias úteis, sobre a matéria constante do requerimento 

apresentado pela Fibroglobal. 

 A IP e a IP Telecom estão sujeitas à atividade regulatória da Autoridade da Mobilidade e 

dos Transportes (AMT), autoridade reguladora sectorial com atribuições em matéria de 

infraestruturas rodoviárias, envolvendo, designadamente, a atribuição de «fiscalizar o 

cumprimento das obrigações pelos operadores dos setores regulados, bem como o 

cumprimento por parte das concessionárias e subconcessionárias das respetivas 

obrigações legais, regulamentares e contratuais»13, pelo que, como acima referido no 

ponto 2.1, antes de proferir a sua decisão sobre o diferendo apresentado pela Fibroglobal, 

a ANACOM deve obter o parecer da AMT. 

Neste contexto, também em 07.03.2019, a ANACOM deu conhecimento do pedido de 

intervenção apresentado pela Fibroglobal: 

− À AMT14, antecipando que, em cumprimento do regime fixado no n.º 8 do artigo 19.º do 

DL123/2009, esta Autoridade deve ser auscultada sobre o sentido provável de decisão 

que a ANACOM viesse a adotar; e 

                                                            
10  Ofício ANACOM-S003299/2019. 
11  Ofício ANACOM-S003300/2019. 
12  Ofício ANACOM-S003301/2019. 
13  Fixada na alínea f) do n.º 2 do artigo 5.º dos respetivos Estatutos, publicados em anexo ao Decreto-Lei  

n.º 78/2014, de 14 de maio. Acessível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/66384029/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2078%2F2014  

14  Ofício ANACOM-S003325/2019.  
 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66384029/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2078%2F2014
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66384029/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2078%2F2014
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− Ao IMT15, tendo presente que nos termos do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional (aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril), a regulamentação para 

atribuição dos direitos de passagem e dos direitos de acesso e utilização sobre canal 

técnico rodoviário, carece de prévia aprovação deste Instituto (cfr. artigo 15.º do diploma 

acima identificado). 

Estas duas entidades não endereçaram à ANACOM qualquer comunicação na sequência 

dos ofícios que lhes foram dirigidos para dar conhecimento do processo em curso. 

4. Resposta da Fibroglobal 

Por comunicação rececionada a 21.03.2019, a Fibroglobal requereu a junção dos 

documentos que adiante se identificam, informando, em síntese, o seguinte: 

a. Quanto a (i) – comprovativo da data em que a Fibroglobal solicitou à IP e/ou à IP 

Telecom a aplicação das novas condições tarifárias –, esclareceu que «…solicitou a 

adesão à nova versão da ORIP [-CTR] e, consequentemente, às novas condições 

tarifárias em relação aos traçados que já estava a utilizar», «…na sequência da 

aprovação e publicação da ORIP [-CTR] e da [RCM 162/2017]», descrevendo, de forma 

genérica, o encadeamento factual do processo negocial entre a Requerente e a IP 

Telecom, que decorreu ao longo de 2018. Quanto a esta matéria, não remeteu à 

ANACOM qualquer documento adicional. 

b. Quanto a (ii), remeteu a documentação sobre a informação que recebeu da IP Telecom, 

em formato kmz. 

c. Quanto a (iii) – comprovativo de que a Fibroglobal utilizou, ou está a utilizar ao abrigo 

da ORAC da MEO, os traçados adicionados pela IP Telecom ao anexo da minuta de 

contrato –, esclareceu que solicitou à MEO identificação dos pedidos por si efetuados 

que correspondem a ocupações ao abrigo da ORAC, em traçados geograficamente 

coincidentes com os traçados identificados pela IP Telecom no ficheiro kmz. Na 

sequência do apuramento realizado pela MEO, a Fibroglobal recebeu as referências de 

pedidos ORAC que constam da tabela Excel que remeteu à ANACOM. Enviou ainda a 

representação em kmz dos traçados, com o objetivo de comprovar que os mesmos se 

sobrepõem geograficamente, aos traçados identificados pela IP Telecom no referido 

ficheiro kmz, «embora com uma abrangência superior, incluindo a ORAC troços não 

                                                            
15  Ofício ANACOM-S004183/2019. 
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abrangidos pelos traçados identificados pela IP Telecom, o que explica que a extensão 

total dos traçados ORAC é superior à dos traçados IP Telecom». Para fazer prova de 

que utiliza os traçados constantes da ORAC, a Fibroglobal anexou fatura da MEO de 

fevereiro de 2019, em conjunto com ficheiro descritivo, para que a informação possa 

ser cruzada e confirmada pela ANACOM. 

5. Resposta da IP Telecom  

Na sequência das notificações endereçadas à IP e à IP Telecom no âmbito do presente 

processo, apenas foi rececionada na ANACOM – a 21.03.2019 – a resposta da IP 

Telecom16. 

Sintetizam-se nos pontos seguintes as observações da IP Telecom sobre o que é alegado 

pela Requerente. 

5.1. Inaplicabilidade do artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009 

A IP Telecom considera que o pedido deduzido pela Fibroglobal não se enquadra no 

normativo identificado para fundamentar o pedido de intervenção, uma vez que a 

Requerente goza, como sempre gozou desde o início da sua relação contratual com a IP 

e com a IP Telecom, de pleno acesso às infraestruturas aptas identificadas no 

requerimento. Assim sendo, alega que, enquanto entidades detentoras e gestoras de 

infraestruturas aptas, cumprem o disposto no artigo 13.º, n.º 1 do DL123/2009, não 

havendo qualquer problema de acesso a infraestruturas aptas sob gestão da IP Telecom, 

o que, no seu entender «…é por si suficiente para desaplicar o n.º 7 do artigo 19.º do 

DL123/2009». 

5.2. Responsabilidade única da Fibroglobal pela sua não adesão à ORIP-CTR 

A este respeito a IP Telecom argumenta o seguinte: 

a. «A ORIP-CTR é a mais recente “oferta de referência ao acesso de infraestruturas e 

serviços do canal técnico rodoviário da I.P”, cuja aceitação pelos operadores, de 

acordo com os seus próprios termos, se manifesta através da assinatura de um 

contrato de prestações de serviços para “acesso a infraestruturas do canal técnico 

rodoviário”, cuja minuta está disponibilizada no site da IP Telecom, juntamente com a 

                                                            
16  Se por um lado, a referência às duas empresas é constante ao longo da resposta da IP Telecom, não é 

referenciado o ofício de notificação remetido à IP, nem é expressamente referido que, nesta resposta, a IP 
Telecom se pronuncia em nome e por conta da IP. 



10 
 

própria ORIP-CTR». Da minuta do contrato consta um Anexo I que define e delimita o 

cadastro de cada operador, ou seja, as infraestruturas aptas sob gestão da IP Telecom 

que estão a ser utilizadas, à data, pelo operador que pretende aderir à ORIP-CTR. 

b. Enquanto detentoras de infraestruturas aptas, a IP e a IP Telecom têm a obrigação de 

elaborar um cadastro com informação georreferenciada, atualizada, das 

infraestruturas aptas que detêm ou gerem, para disponibilização no SIIA e de informar 

a ANACOM sobre as empresas de comunicações eletrónicas cujas redes se 

encontram instaladas nas referidas infraestruturas (cfr. n.º 3 do artigo 24.º e alínea f) 

do artigo 17.º do DL123/2009). 

c. Considerando as obrigações acima referidas a IP Telecom enviou à Fibroglobal, a 

05.06.2018, a minuta de contrato ORIP-CTR revisto e com o Anexo I preenchido. No 

referido «…anexo a IP Telecom identificou todas as infraestruturas aptas sob sua 

gestão - as que integram o domínio público rodoviário -, que, à data, estavam a ser 

utilizadas pela Fibroglobal e que constavam do cadastro disponibilizado no SIIA, pela 

I.P.». 

d. Após reenvio da informação constante do anexo, em formato kmz, a Fibroglobal 

«…veio pôr em causa o cadastro das infraestruturas aptas em CTR sob gestão da I.P, 

reduzindo significativamente o seu perímetro, com o argumento de que (…) estaria a 

pagar à MEO a respetiva utilização…», ao abrigo da ORAC. 

 Alega a IP Telecom que este argumento não tem sustentabilidade porque «…a 

Fibroglobal sabe, ou devia saber (…)» que, quer a IP Telecom, quer a IP, enquanto 

responsáveis pela administração do CTR, «…não tinham poderes para negociar com 

quem quer que fosse, a retirada do seu cadastro de infraestruturas aptas que integram 

o domínio público rodoviário e que estão sob a sua gestão, mesmo que (…) um 

terceiro [no caso, a MEO] tenha (…) arrogado deter as mesmas infraestruturas 

aptas.». 

e. Alega ainda que a Fibroglobal «…se limitou a dizer que teria celebrado contratos de 

utilização com a MEO, relativamente a uma parte das infraestruturas identificadas pela 

IP Telecom no Anexo I da minuta de contrato da prestação de serviços ORIP-CTR, 

mas não juntou qualquer comprovativo de tal ter sucedido, como, aliás, continua a não 

fazê-lo no requerimento a que se responde». 
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f. Adita que todas as infraestruturas aptas referenciadas pela IP Telecom no «…Anexo 

I integram o CTR, são bens do domínio público rodoviário, fazem parte do cadastro 

disponibilizado no SIIA e estão a ser utilizados pela Fibroglobal» e, assim sendo, a IP 

Telecom tinha, nos termos da lei e da ORIP-CTR, que as identificar. Acrescenta que 

esta formalidade é da máxima importância, pois permite «…a identificação de todas 

as infraestruturas da I.P, utilizadas pelos diversos operadores, garantindo uma gestão 

e controlo dessas mesmas infraestruturas, desde logo, para efeitos da análise da sua 

disponibilidade, tal como disposto no ponto 4.1 da ORIP-CTR.». 

g. Alega que nos termos do n.º 1 do artigo 18.° do DL123/2009, «as entidades sujeitas 

ao dever de acesso devem elaborar e disponibilizar no SIIA regras relativas ao 

procedimento e condições para o acesso e utilização das infraestruturas, que deve 

conter, entre outros, os seguintes elementos: (...) d) outras exigências que 

condicionem a atribuição de direitos de utilização», para argumentar que, no presente 

caso, não estão em causa exigências que condicionem, onerem ou impeçam o acesso 

às infraestruturas da IP, acesso esse de que a Fibroglobal continua a dispor, e conclui 

que, no caso em apreço, a exigência de preenchimento da informação de cadastro 

constante do Anexo I constitui uma formalidade que é exigida para efeitos da 

assinatura e adesão à ORIP-CTR, não constituindo incumprimento ou violação do 

DL123/2009, antes correspondendo ao seu cumprimento. 

h. Argumenta que não podia aceitar a limitação que a Fibroglobal pretendia impor, «…no 

Anexo I ao perímetro das infraestruturas aptas que, de acordo com o cadastro da IP 

disponibilizado no SIIA, em cumprimento do art.° 24.° do [DL123/2009], estão sob a 

sua gestão, integram o domínio público rodoviário e estão, efetivamente, a ser 

utilizadas pela Fibroglobal». 

i. Esta exigência ou formalidade [de identificar no anexo todas as infraestruturas aptas 

que são bens do domínio público rodoviário, que fazem parte do cadastro 

disponibilizado no SIIA e estão a ser utilizados – no caso, pela Fibroglobal –] é 

aplicada pela IP e pela IP Telecom a todos os operadores que pretendem aderir à 

ORIP-CTR, em condições de igualdade transparência e não discriminação e, como 

tal, entende a IP Telecom que, quando procura limitar os traçados inscritos no anexo, 

é a Fibroglobal que «pretende obter um tratamento diferenciado e ilegítimo, face aos 

restantes operadores». 
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j. Desta feita, a IP Telecom alega que não compete à Fibroglobal decidir o que integra, 

ou não, o CTR, como parece ser sua pretensão ao manifestar apenas disponibilidade 

para subscrever um contrato em cujo anexo não estejam incluídas parte das 

infraestruturas que, na ótica da IP Telecom, integram o referido CTR. Assim, contesta 

que, como lhe é imputado, esteja «…(i) a violar o direito de acesso da Fibroglobal a 

infraestruturas aptas sob a sua gestão, em violação do art.° 13.° do [DL123/2009]; (ii) 

a tratar de forma desigual ou discriminatória, relativamente a outros operadores nas 

mesmas condições, que pretendam vir a aderir à oferta ORIP-CTR; (iii) a bloquear o 

acesso a qualquer redução tarifária - a Fibroglobal só não adere à ORIP-CTR porque 

não quer; ou (iv) a fazer qualquer pressão negocial sobre a Fibroglobal, para que esta 

adira à ORIP-CTR». 

5.3. Inaplicabilidade do artigo 20.º-A do DL123/2009 

A IP Telecom argumenta ainda que o artigo 20.º-A do DL123/2009 não tem aplicação no 

presente caso, uma vez que nesta situação «…não está em causa o acesso a uma 

infraestrutura apta, nem a modificação, ou extinção do(s) contrato(s) que a [Fibroglobal ] 

diz ter com a MEO, mas apenas, e tão só, a assinatura de um contrato de prestação de 

serviços, no âmbito da ORIP-CTR, que a [Fibroglobal] é livre de assinar ou de não 

assinar, sem que isso represente qualquer alteração nos seus direitos de acesso, 

enquanto operador de telecomunicações, a infraestruturas aptas». 

5.4. Inaplicabilidade da RCM 162/2017 

A IP Telecom alega que a Resolução em referência, não é aplicável ao caso em análise, 

porquanto: 

a. Esta tem por objetivo «…promover a utilização do canal técnico rodoviário pelos 

operadores nas regiões afetadas pelos incêndios…» e nesse contexto «…pretendia 

promover a celebração de adendas a contratos ou de contratos entre a I.P e os 

operadores que, ou pretendessem transferir elementos de rede, designadamente 

cabos, instalados em infraestruturas aptas aéreas para infraestruturas aptas, 

enterradas, integrantes do CTR, ou pretendessem instalar, ex novo, redes de 

comunicações eletrónicas naquelas infraestruturas aptas, enterradas»; 

b. Os traçados que a Requerente identifica no seu requerimento, como os que deveriam 

constar do Anexo I, «…correspondem a traçados que já eram utilizados pela 
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Fibroglobal em condutas enterradas, que integram o CTR, aquando da publicação da 

referida Resolução»; e 

c. A Fibroglobal não formalizou, até à data da presente comunicação, junto da IP 

Telecom qualquer pedido a que pudesse vir a ser aplicado o regime daquela 

Resolução, «…que tem os seus efeitos caducados desde 31 de outubro de 2018, 

conforme previsto no seu n.º 5». 

6. Análise 

6.1. Questão prévia: Aplicabilidade do procedimento previsto no artigo 19.º, n.º 7 do 
DL123/2009 

Improcede o argumento apresentado pela IP Telecom (sumarizado no ponto 5.1 supra), 

de que não existe fundamento para que a ANACOM intervenha no caso vertente nos 

termos e ao abrigo do disposto no artigo 19.º, n.º 7 do DL123/2009, porque, segundo 

alega, a Fibroglobal tem, desde o início da sua relação contratual com a IP e a IP 

Telecom, pleno acesso às infraestruturas aptas identificadas no requerimento. 

Embora o n.º 7 do referido artigo 19.º tenha subjacente o direito de acesso a 

infraestruturas aptas – que a IP Telecom defende não ter negado à Fibroglobal (tal como 

a IP não o terá feito) –, o foco desta disposição legal incide sobre as contrapartidas 

exigidas para que seja admitido o exercício deste direito – as «…condições específicas 

aplicáveis [ao exercício do direito de acesso], incluindo o preço e respetivas condições 

de pagamento». Ora, é esse o objeto do pedido de intervenção apresentado pela 

Fibroglobal17.  

Com efeito, no pedido que endereça à ANACOM a Fibroglobal solicita que esta 

Autoridade determine: 

− À IP e à IP Telecom, a aplicação do tarifário decorrente da ORIP-CTR em vigor em 

relação aos [IIC]       [FIC] traçados atualmente utilizados pela Fibroglobal e que não 

suscitam qualquer dúvida quando à sua gestão e propriedade. 

− Nos termos previstos no artigo 20.º-A, n.º 1 do DL123/2009, que em caso de litígio 

sobre a titularidade de infraestruturas aptas, a IP e a IP Telecom não sujeitem ou 

                                                            
17  A estar em causa uma recusa de acesso “pura”, a ser requerida uma intervenção da ANACOM, haveria que 

invocar o n.º 6 do artigo 16.º do DL123/2009.  
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condicionem, de alguma forma, a aplicação à Fibroglobal do tarifário aprovado na 

ORIP-CTR à aceitação de um cadastro mais alargado de infraestruturas aptas. 

− A aplicação do tarifário da ORIP-CTR em vigor aos [IIC]        [FIC] traçados cujo 

acesso a Fibroglobal tinha contratado à Estradas de Portugal, com efeitos a 2017, 

data em que o referido tarifário foi aprovado e fixado18. 

Pese embora a Fibroglobal, ao longo da sua exposição, aluda ao regime previsto na 

RCM 162/2017 e refira ter solicitado à IP Telecom informação relativamente à sua 

aplicação às infraestruturas que utiliza, o pedido de intervenção deduzido não abrange a 

aplicação deste regime, motivo pelo qual não será feita qualquer apreciação sobre o que 

as partes alegam a esse propósito. 

Em suma e respondendo à argumentação da IP Telecom, o que espoleta e justifica o 

presente pedido de intervenção é a existência de um diferendo quanto (i) ao preço a 

pagar pela Fibroglobal, à IP Telecom, pelos [IIC]        [FIC] traçados que vem utilizando 

e pretende continuar a utilizar, agora ao abrigo da ORIP-CTR, e (ii) às condições 

específicas que a IP Telecom pretende aplicar à Fibroglobal, para que lhe seja aplicável 

o preço fixado na ORIP-CTR pelo acesso e utilização dos referidos traçados, 

concluindo-se, por isso, que se justifica o enquadramento da intervenção da ANACOM 

no disposto no n.º 7 do artigo 19.º do DL123/2009. 

6.2. Análise dos pedidos 

Importa analisar cada um dos pedidos formulados pela Fibroglobal, tendo presente o que 

sobre os mesmos argumenta a IP Telecom (sumarizados nos pontos 1., 4. e 5., supra) e 

as disposições legais que em cada caso são aplicáveis. 

6.2.1. Aplicação do novo tarifário aprovado na ORIP-CTR em relação aos [IIC]           
[FIC] traçados em uso pela Fibroglobal 

Face ao alegado pela IP Telecom (descrito no ponto 5.2, para cujo teor se remete), 

importa verificar o que prevê a ORIP-CTR, relativamente à exigência de inclusão no 

anexo ao contrato de um cadastro das infraestruturas cujo acesso o mesmo titula, 

sendo incontornável que a leitura a efetuar dos respetivos preceitos terá de se 

                                                            
18  De acordo com as informações que a ANACOM possui, esta oferta foi aprovada em 16.08.2017. 
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conformar com o que dispõe o DL123/2009 relativamente às condições para acesso e 

utilização de infraestruturas aptas. 

Muito embora a IP Telecom não tenha indicado em que disposição específica da ORIP-

CTR assentam as exigências feitas à Fibroglobal, identificam-se como relevantes, para 

regular os pedidos de acesso e a sua contratualização, o disposto no ponto 6.1. da 

referida oferta de referência, a cláusula 4.ª da minuta do contrato de prestação de 

serviços anexa à ORIP-CTR e o Anexo I da referida minuta. 

O ponto 6.1. determina que a IP só «…dará início à prestação dos serviços abrangidos 

pela ORIP - CTR após a celebração (…) do contrato de Prestação de Serviços para 

Acesso a Infraestruturas e Serviços de Canal Técnico Rodoviário da IP»19.  

O disposto neste ponto é claro, não se considerando por isso ser necessário ou 

relevante incluir aqui qualquer explicação adicional. 

A cláusula 4.ª da minuta contratual anexa à ORIP-CTR20 determina o seguinte: 

«As infraestruturas de CTR disponibilizadas ao abrigo do Contrato são as 

identificadas e descritas no Cadastro do OPERADOR, o qual constitui o Anexo I ao 

presente Contrato». 

Desta cláusula 4.ª decorre que são as infraestruturas da ORIP-CTR cujo acesso e 

utilização é contratualizado com a IP Telecom (e apenas estas) que devem ser 

identificadas no Anexo I do contrato. 

Dito de outra forma, a ORIP-CTR prevê que sejam identificadas, no Anexo I do contrato 

a celebrar com a empresa de comunicações eletrónicas, as infraestruturas aptas cujo 

acesso foi solicitado e se pretende que sejam objeto do contrato com a IP Telecom, ou 

seja, aquelas em relação às quais a Requerente de acesso identifica a IP Telecom 

como detentora ou gestora, com capacidade para exercer os respetivos poderes 

                                                            
19  Acessível em: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/negocios-e-servicos/canal-tecnico-rodoviario 

Na integra: «6.1. PROCESSO DE ADESÃO AO ORIP – CTR  
Para aderir à ORIP - CTR, os operadores têm disponível no Sítio da IP na internet, ou outro procedimento 
alternativo definido pela IP, uma minuta do contrato de Prestação de Serviços para Acesso a Infraestruturas e 
Serviços de Canal Técnico Rodoviário da IP. 
A IP só dará início à prestação dos serviços abrangidos pela ORIP - CTR após a celebração deste 
contrato.» (ora enfatizado) 

20  A minuta do contrato integra o anexo IV da ORIP-CTR, conforme informação disponível no sítio da IP Telecom 
na internet, acessível em: http://www.iptelecom.pt/servicos/infraestruturas/canal-tecnico-rodoviario 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/negocios-e-servicos/canal-tecnico-rodoviario
http://www.iptelecom.pt/servicos/infraestruturas/canal-tecnico-rodoviario
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possessórios e, por conseguinte, com legitimidade para as disponibilizar ao abrigo de 

um contrato. 

O anexo fixa e delimita o objeto contratualizado, devendo o mesmo contemplar, apenas, 

as infraestruturas sobre as quais se verifica um encontro de vontades de contratar – as 

infraestruturas cujo acesso e utilização foram solicitados pela empresa de 

comunicações eletrónicas e que, em resposta a esse pedido, serão disponibilizadas 

pela entidade que as detém ou gere.  

Caso a IP Telecom, enquanto entidade responsável pela gestão da ORIP-CTR (e dos 

bens do domínio público rodoviário que a mesma integra), identifique que outras 

infraestruturas aptas que detém ou gere estão a ser utilizadas pela mesma empresa 

deve, se for o caso, fazer uso dos mecanismos que a lei lhe confere para a defesa da 

posse ou da propriedade sem, contudo, deixar de observar e respeitar o disposto no 

n.º 1 do artigo 20.º-A do DL123/2009. 

Em linha com o disposto na cláusula 4.ª da minuta contratual que prevê a existência do 

Anexo I e delimita o seu objeto e âmbito, este anexo tem a designação de «Cadastro 

do OPERADOR no âmbito do ORIP-CTR», devendo também em resultado desta 

designação entender-se que apenas constam deste anexo as infraestruturas que são 

objeto do encontro de vontades que conduz ao contrato que se rege pelas condições 

anunciadas e publicadas na ORIP-CTR. 

Não se afigura, por conseguinte, que o entendimento manifestado pela IP Telecom de 

que o Anexo I deve conter todas «…as infraestruturas sob gestão da IP Telecom que 

estão a ser utilizadas, à data, pelo operador que pretende aderir à ORIP-CTR» tenha 

respaldo na ORIP-CTR ou na minuta do contrato. O que é exigido pelas condições de 

oferta e de utilização publicadas e pelas disposições contratuais aplicáveis é que 

daquele anexo deve constar, sim, o cadastro das infraestruturas que o operador 

pretende contratualizar com a IP Telecom. 

Para além da falta de fundamento na ORIP-CTR, as exigências feitas pela IP Telecom 

não têm, também, qualquer suporte no DL123/2009, com o qual se devem conformar. 

Com efeito, este diploma determina que o direito de acesso às infraestruturas aptas por 

parte das empresas de comunicações eletrónicas deve ser assegurado por todas as 

entidades referidas no seu artigo 2.º que detenham ou procedam à gestão de tais 

infraestruturas em condições justas e razoáveis, de igualdade, de transparência e não 
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discriminação, mediante condições remuneratórias orientadas para os custos, nos 

termos do artigo 19.º do mesmo diploma (cfr. artigo 13.º, n.º 2 do DL123/2009). 

No pedido que apresenta à ANACOM, a Fibroglobal alega que, quando comparado com 

o tarifário da anterior oferta de referência da IP – que continua a ser-lhe aplicado –, a 

ORIP-CTR «…redu[z] substancialmente o tarifário que vinha sendo aplicável aos 

respetivos beneficiários». 

Ao querer fazer depender a aplicação da ORIP-CTR às infraestruturas aptas que a 

Fibroglobal está a utilizar (os [IIC]       [FIC] traçados), da inclusão, no Anexo I do 

contrato a celebrar, de outras infraestruturas aptas cujo acesso e utilização a 

Requerente afirma ter contratualizado com outra entidade, a IP Telecom está a 

condicionar indevidamente o direito de acesso da Fibroglobal, exigindo-lhe a 

contratação de infraestruturas cujo acesso e utilização não lhe foi solicitado, sujeitando 

a Requerente ao cumprimento de exigências que outras entidades não teriam de 

cumprir caso solicitassem o acesso e utilização dessas mesmas infraestruturas.  

Em rigor, ao condicionar o acesso e utilização das infraestruturas aptas por parte da 

Fibroglobal, nos termos acima referidos, a IP Telecom está a contrariar o disposto no 

n.º 2 do acima indicado artigo 13.º do DL123/2009 em várias das suas vertentes. 

Com efeito, por um lado, está a incumprir a obrigação de assegurar o acesso por parte 

da Requerente às infraestruturas em questão, em condições de igualdade e não 

discriminação, uma vez que as exigências de aditamento ao cadastro de infraestruturas 

cujo acesso não foi solicitado não seriam feitas a qualquer outra empresa que 

solicitasse o acesso e utilização das mesmas infraestruturas sem que estivessem em 

causa situações de diferendo relativamente à titularidade de outras infraestruturas aptas 

que utilizem e, por outro lado, está a agravar o valor da remuneração solicitada pelo 

acesso e utilização das infraestruturas que não são objeto de conflito, distanciando-o 

do que nos termos da ORIP-CTR seria devido como contrapartida pelos traçados 

contratados. Ao condicionar a aplicação dos preços previstos na ORIP-CTR ao 

pagamento de traçados que a Fibroglobal não pretende contratualizar ou apenas à sua 

inclusão no Anexo I do contrato as Requeridas estão a incumprir com a obrigação de 

assegurar à Fibroglobal o acesso e utilização de infraestruturas aptas mediante 

condições justas, razoáveis e de não discriminação, contrariando, assim, o que é 

exigido pelo n.º 2 do artigo 13.º do DL123/2009. 
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Considerando o que acima é referido e tendo presente o disposto nos artigos 13.º, n.º 2 

e 20.º-A, n.º 1 todos do DL123/2009, conclui-se que a IP Telecom deve aplicar aos 

[IIC]        [FIC] traçados em utilização pela Fibroglobal, o tarifário da ORIP-CTR em 

vigor, não podendo condicionar a sua aplicação à contratação de infraestruturas cujo 

acesso e utilização não lhe foi solicitado. 

6.2.2. Aplicação do regime previsto no artigo 20.º-A, n.º 1 do DL123/2009 

Importa clarificar a génese e o contexto de aplicação do artigo 20.º-A do DL123/2009. 

Com efeito, de modo a assegurar que eventuais situações de litígio quanto à titularidade 

das infraestruturas aptas – a dirimir em sede própria, designadamente pelos tribunais – 

não coartassem o direito de acesso às mesmas por parte das empresas de 

comunicações eletrónicas nos termos consagrados no artigo 13.º do DL123/2009, 

entendeu o legislador, na ponderação que precede a ação legislativa, que seria útil e 

necessário criar um regime que salvaguardasse o referido direito durante o período de 

tempo (indeterminado e tendencialmente longo), de resolução do conflito positivo de 

titularidade. 

Com este objetivo o n.º 1 do artigo 20.º-A do DL123/2009 determina, de forma clara e 

inequívoca, que «…a existência de um litígio sobre a titularidade das infraestruturas 

aptas não é fundamento de recusa de pedido de acesso, ou de extinção ou modificação 

de acordo de acesso…» desde que se verifique uma, de duas condições: (i) o pedido 

(de acesso) tenha sido dirigido à entidade (detentora das infraestruturas) que tenha 

remetido a informação prevista no artigo 17.º do mesmo diploma, ou (ii) a entidade que 

assegura o acesso se apresente perante a requerente de acesso, como detentora ou a 

possuidora das infraestruturas, exercendo os respetivos poderes possessórios sobre 

estas. 

Para acautelar todos os interesses em presença, a lei prevê ainda que o pagamento da 

remuneração devida pelo acesso à entidade que deferiu o respetivo pedido, feito nos 

termos do acordo de acesso, exonera a empresa beneficiária de efetuar quaisquer 

outros pagamentos a terceiros, a esse título21. Bem se entende o sentido do preceito 

                                                            
21  O mesmo artigo determina ainda que «se por sentença transitada em julgado, vier a ser reconhecida a 

titularidade, o título possessório ou análogo relativo à infraestrutura apta a entidade diversa da que deferiu o 
acesso, deverá esta pagar àquela as quantias que tenha recebido (…), sem prejuízo de outras obrigações a 
que fique sujeita, nomeadamente a obrigação de pagar ao beneficiário do acesso os valores pagos em 
excesso».  
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legal pois, a não ser assim, qualquer empresa de comunicações eletrónicas que 

pretendesse aceder a tais infraestruturas estaria na contingência de ter de pagar a 

todos os litigantes os valores que por estes fossem reclamados como contrapartida pelo 

acesso e utilização das mesmas, o que se traduziria num inevitável acréscimo de custos 

(com impacto ao nível da concorrência), que acabaria por ser repercutido nos 

utilizadores finais dos serviços de comunicações eletrónicas. 

Face ao exposto, é de concluir que, com o regime fixado no DL123/2009 – e em 

concreto no artigo 20.º-A –, o legislador pretendeu garantir que, independentemente de 

dúvidas e conflitos que possam existir sobre a titularidade de infraestruturas aptas, o 

direito de acesso às mesmas por parte das empresas de comunicações eletrónicas é 

assegurado em condições justas e razoáveis, de igualdade, de transparência e não 

discriminação, mediante condições remuneratórias orientadas para os custos, nos 

termos do artigo 19.º do DL123/2009 (vd. artigo 13.º, n.º 2 do mesmo diploma). 

Numa análise preliminar da documentação apresentada para suportar o pedido de 

intervenção verificou-se que a Requerente não havia juntado elementos que 

demonstrassem que celebrou com a MEO um contrato que a habilita a utilizar as 

infraestruturas aptas que a IP e a IP Telecom pretendem incluir no Anexo I do contrato 

a celebrar. 

Sucede, porém, que após análise e ponderação do alegado pela IP Telecom, acima 

replicado no ponto 5.3, não pode deixar de se concluir que, efetivamente, do disposto 

no n.º 1 do acima referido artigo 20.º-A não resulta a solução do diferendo que opõe a 

Fibroglobal à IP e à IP Telecom sobre as condições do acesso e utilização dos [IIC]            
…..[FIC] traçados a que a Requerente pretende que sejam aplicadas as condições 

definidas na ORIP-CTR.  

Com efeito, esta regra consagra e tutela o direito de acesso a infraestruturas aptas que 

são objeto de diferendo quanto à respetiva titularidade, estabelecendo, para estes 

casos, um regime específico que, forçosamente, as retira do âmbito da contratação que 

está em causa no litígio que opõe a Fibroglobal à IP e à IP Telecom e que tem por 

objeto a remuneração devida pelo acesso e utilização aos [IIC]       [FIC] traçados do 

                                                            
«No prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença referida no [parágrafo] anterior, a entidade 
titular da infraestrutura apta e a empresa beneficiária do acesso celebram novo acordo de acesso, aplicando-
se, até à celebração do acordo de acesso, todas as condições constantes do acordo de acesso originalmente 
celebrado, incluindo as relativas a remuneração.» «A celebração do novo acordo de acesso rege-se pelo 
disposto no [DL123/2009] (…), designadamente nos artigos 13.º a 19.º.» (cfr. artigo 20.º-A, n.ºs 3 a 5 do 
DL123/2009). 
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CTR em relação aos quais não existe qualquer diferendo relacionado com a sua 

titularidade. Efetivamente, a Requerente já utiliza estes traçados com o acordo e 

conhecimento da IP Telecom e mediante o pagamento do que era devido ao abrigo do 

Manual do Canal Técnico Rodoviário.  

O disposto no artigo 20.º-A é relevante para obstar que a IP e a IP Telecom impeçam a 

Fibroglobal, ou qualquer outra empresa de comunicações eletrónicas, de utilizar 

infraestruturas aptas cuja titularidade seja objeto de conflito, quando o acesso e 

utilização das mesmas tenha já sido contratualizado com uma entidade que tenha 

remetido a informação prevista no artigo 17.º do DL123/2009 ou com uma entidade que 

se apresente como detentora ou possuidora das referidas infraestruturas, exercendo, 

sobre as mesmas, os respetivos poderes possessórios. 

Concretizando, o disposto no artigo 20.º-A será relevante para impedir que a IP e a IP 

Telecom obstem à utilização, pela Fibroglobal, dos traçados cujo acesso e utilização 

esta empresa afirma ter contratado ao abrigo da ORAC, no pressuposto de que essa 

contratualização seja demonstrada. Não ocorrendo tal demonstração, a IP e a IP 

Telecom poderão exercer os poderes possessórios de que se arroguem sobre estas 

infraestruturas aptas, mas apenas sobre estas.  

Ora, em relação aos [IIC]            [FIC] traçados a que a Fibroglobal reivindica ver 

aplicado o novo tarifário da ORIP-CTR, nenhuma das partes põe em causa ou 

questiona que o acesso e utilização deva ser contratualizado com a IP Telecom, por ser 

esta a entidade que detém e é responsável pela gestão das mesmas, pelo que, como 

decorre do acima exposto e foi expresso no ponto 6.2.1, a IP e a IP Telecom, não 

podem, nestes casos, deixar de aplicar o novo tarifário da ORIP-CTR. 

Em suma, conclui-se que em relação aos [IIC]       [FIC] traçados cujo acesso e 

utilização a Fibroglobal pretende contratualizar com a IP Telecom ao abrigo da ORIP-

CTR não há razões para a aplicação do regime previsto no artigo 20.º-A do DL123/2009, 

não existindo também razões para que, como contrapartida pelo acesso e utilização 

destas infraestruturas aptas, a Fibroglobal não deva pagar a remuneração prevista no 

tarifário da ORIP-CTR. 
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6.2.3. Aplicação do tarifário da atual versão da ORIP-CTR, aos [IIC]           [FIC] 
traçados utilizados pela Fibroglobal, retroagindo os seus efeitos a 2017 

No ponto 16 do pedido que remeteu à ANACOM a Requerente alega, sem, contudo, 

demonstrar, que solicitou a aplicação das condições tarifárias da ORIP-CTR na 

sequência da publicação da mesma e da RCM 162/2017. 

Também relativamente a esta parte do pedido foi a Requerente notificada para juntar 

comprovativo do que alegou, para que, no momento de analisar e decidir, a ANACOM 

dispusesse da informação necessária. 

Sem prejuízo do acima exposto mantém-se, como referido no ponto 6.2.1 supra que a 

IP Telecom deve aplicar aos [IIC]       [FIC] traçados, em utilização pela Fibroglobal e 

em relação aos quais inexiste qualquer questão relativamente à sua titularidade, o 

tarifário da ORIP-CTR em vigor. 

Com efeito, a não aplicação à Fibroglobal das condições de acesso e de utilização 

contempladas na ORIP-CTR traduz uma discriminação, desta empresa em relação às 

demais empresas de comunicações eletrónicas que solicitam e contratualizam, ao 

abrigo desta oferta, o acesso e utilização das infraestruturas aptas geridas pela IP 

Telecom, comportamento que contraria o disposto no n.º 2 do artigo 13.º do 

DL123/2009, não se identificando qualquer razão ou justificação para que a IP Telecom 

não aplique, uniformemente, a todas empresas as condições que regem o acesso e 

utilização do canal técnico rodoviário. 

Questão diferente é saber se os poderes conferidos à ANACOM lhe permitem decidir 

sobre a aplicação da ORIP-CTR com efeitos reportados a 2017 nos termos que são 

requeridos pela Fibroglobal. 

A eficácia retroativa de atos administrativos – no caso em análise, o ato que decide o 

presente diferendo – obedece ao regime fixado no Código do Procedimento 

Administrativo (CPA)22. 

Ora, nos termos do enquadramento vigente, os atos administrativos só produzem 

efeitos desde a data em que são praticados, apenas sendo admitido atribuir-lhes 

                                                            
22 Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
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eficácia retroativa em situações específicas. Veja-se, a este respeito, o disposto no 

artigo 156.º do CPA. 

Decorre do artigo identificado que, com exceção dos atos que se limitem a interpretar 

atos anteriores ou dos atos a que a lei atribua eficácia retroativa, o autor do ato 

administrativo apenas lhe pode atribuir eficácia retroativa nas situações que, 

especificamente, são identificadas nas várias alíneas do n.º 2 desta disposição.  

Ora considerando as características do caso em análise, importa avaliar, em particular, 

a aplicabilidade das alíneas a) e d) da referida disposição legal, a saber: 

“a) Quando a retroatividade seja favorável para os interessados e não 
lese direitos ou interesses legalmente protegidos de terceiros, desde 
que à data a que se pretende fazer remontar a eficácia do ato já 
existissem os pressupostos justificativos dos efeitos a produzir” [artigo 

156º, n.º 2, alínea a) do CPA]. 

No caso vertente devem ser considerados interessados para efeitos do CPA23 a 

Fibroglobal, a IP Telecom e a IP.  

Ora uma decisão da ANACOM que determine a aplicação retroativa do tarifário da 

ORIP-CTR constitui, manifestamente, um ato administrativo desfavorável à IP Telecom 

e à IP, não se verificando assim um dos requisitos de que depende a aplicação desta 

alínea a) do n.º 2 do artigo 156.º do CPA. 

“d) Quando a lei o permita ou imponha” [artigo 156.º, n.º 2, alínea d) do 

CPA] 

A alínea b) do n.º 7 do artigo 19.º do DL123/2009 determina que, em caso de litígio 

sobre as condições específicas aplicáveis, incluindo o preço e respetivas condições de 

pagamento, «a ANACOM deve decidir de acordo com o disposto no presente decreto-

lei e, na falta de outro critério, considerará as condições habitualmente fixadas nas 

demais ofertas de acesso a infraestruturas ou as condições estabelecidas em ofertas 

por ela reguladas». 

Embora o DL123/2009 imponha às entidades do seu artigo 2.º um conjunto de 

obrigações que devem ser observadas para garantir o direito de acesso e utilização de 

                                                            
23 Atento o disposto no artigo 68.º, n.º 1 do CPA. 
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infraestruturas aptas, este diploma não permite nem confere à ANACOM competência 

para atribuir eficácia retroativa às decisões que neste âmbito venha a tomar, como 

sucede, por exemplo no regime fixado na LCE, a propósito das alterações às ofertas de 

referência de acesso ou interligação dos operadores sujeitos a obrigações de não 

discriminação, no contexto da análise de mercados [cfr. artigo 68.º, n.º 3 alínea a) da 

LCE].  

Neste contexto e considerando que também não se verifica a ocorrência de qualquer 

uma das situações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 156.º do CPA24, 

conclui-se que a ANACOM não pode, no diferendo em análise, proferir uma decisão a 

que atribua eficácia retroativa. Sem prejuízo do que se conclui, não está a Fibroglobal 

impedida de recorrer às instâncias legalmente habilitadas para analisar e decidir sobre 

um eventual direito de crédito emergente da aplicação do tarifário da ORIP-CTR nos 

termos reclamados.  

7. Sentido provável da decisão - Audiência dos interessados 

Analisados e ponderados os vários factos e argumentos expendidos pelas partes no presente 

procedimento, o Conselho de Administração da ANACOM, por deliberação de 1 de agosto de 

2019, aprovou o sentido provável de decisão (SPD) sobre o presente litígio relativo à 

aplicação do tarifário de acesso a infraestruturas e serviços do canal técnico rodoviário. 

O referido SPD foi submetido a audiência prévia dos interessados, nos termos do disposto 

nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, fixando-se um prazo de 

15 dias úteis para que a Fibroglobal, a IP, e a IP Telecom, querendo, se pronunciassem, por 

escrito. 

O projeto de decisão foi também remetido à AMT, para que, nos termos e em cumprimento 

do disposto no n.º 8 do artigo 19.º do DL123/2009 aquela Autoridade se pronunciasse no 

prazo máximo improrrogável de 15 dias. Atentas as competências que lhe são conferidas 

pelo artigo 15.º, n.º 6 do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela 

                                                            
24 “b) Quando estejam em causa decisões revogatórias de atos administrativos tomadas por órgãos ou agentes 
que os praticaram, na sequência de reclamação ou recurso hierárquico; c) Quando tal seja devido para dar 
cumprimento a deveres, encargos, ónus ou sujeições constituídos no passado, designadamente em execução de 
decisões dos tribunais ou na sequência de anulação administrativa, e não envolva a imposição de deveres, a 
aplicação de sanções, ou a restrição de direitos ou interesses legalmente protegidos.” [artigo 156.º, n.º 2, alíneas 
b) e c) do CPA]. 
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Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, a ANACOM deu também conhecimento do projeto de decisão 

ao IMT. 

A 23 de agosto de 2019, dentro do prazo fixado, foram recebidas na ANACOM as pronúncias 

da Fibroglobal25, da IP26 e da IP Telecom27. 

O parecer da AMT28 foi remetido e rececionado nesta Autoridade no dia 28 de agosto de 

2019, já depois de terminado o prazo estabelecido para o efeito. 

O IMT não endereçou à ANACOM qualquer comunicação na sequência do ofício que lhe foi 

dirigido para conhecimento do SPD. 

Na sequência da audiência prévia foi elaborado o respetivo relatório que inclui síntese das 

posições manifestadas sobre o SPD, bem como o entendimento da ANACOM sobre as 

mesmas. Este relatório faz parte integrante da presente decisão, constituindo, em conjunto 

com a análise supra, fundamento da presente decisão. 

Não tendo resultado, dos factos e argumentos apresentados, razões que determinem a 

alteração do sentido da decisão aprovado a 1 de agosto de 2019, concluiu-se, no entanto, 

perante a forma como a IP Telecom apresenta a exigência de inclusão no Anexo I do contrato 

das infraestruturas cujo acesso e utilização não lhe foi solicitado29, que é importante precisar, 

no ponto 2 da presente decisão, que não pode ser condicionada a aplicação do tarifário da 

ORIP-CTR à contratualização de um acervo mais alargado de infraestruturas aptas para além 

das que a Fibroglobal quer efetivamente contratar à IP Telecom, não podendo, assim, ser 

exigida a inclusão, no contrato a celebrar ou nos seus anexos, ainda que sem contrapartidas, 

da identificação ou simples menção a infraestruturas aptas que estão a ser utilizadas, ao 

abrigo de uma outra relação contratual. 

8. Decisão 

Feita a ponderação dos elementos recebidos bem como das disposições legais que ao caso 

em análise são aplicáveis, prosseguindo as atribuições previstas nas alíneas b) e g) do n.º 1 

do artigo 8.º dos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, e no 

exercício das competências conferidas pelo n.º 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, 

                                                            
25 Registada na ANACOM com o n.º 2019220294. 
26 Carta com a referência 2511512/007. 
27 Carta com a referência 2510844-007. 
28 Remetido por ofício daquela Autoridade com a referência 4304-CA/2019, de 28.08.2019. 
29 Uma vez que estarão a ser utilizadas ao abrigo de um contrato celebrado no âmbito da ORAC 
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de 21 de maio, o Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do 

artigo 26.º dos Estatutos, delibera: 

1. Determinar que a IP Telecom, S.A., e a Infraestruturas de Portugal, S.A., na qualidade 

de entidades responsáveis pela exploração do Canal Técnico Rodoviário (CTR), 

devem, como contrapartida pelo acesso e utilização das infraestruturas aptas dos [IIC]    
…..[FIC] traçados identificados pela Fibroglobal – Comunicações Electrónicas S.A., no 

pedido para adesão à ORIP-CTR dirigido à IP Telecom, S.A., em 07.05.2018, aplicar, 

desde 5 de fevereiro de 2019, o tarifário fixado na ORIP-CTR. 

2. Determinar que a Infraestruturas de Portugal, S.A., e a IP Telecom, S.A., não podem 

condicionar a aplicação do tarifário identificado no ponto anterior à contratualização de 

um acervo mais alargado de traçados, para além dos que a Fibroglobal – 

Comunicações Electrónicas S.A. quer efetivamente contratar à IP Telecom, S.A., não 

podendo, assim, ser exigida a inclusão, no contrato a celebrar ou nos seus anexos, 

ainda que sem contrapartidas, da identificação ou simples menção a infraestruturas 

aptas que estão a ser utilizadas, ao abrigo de uma outra relação contratual. 

3. Dar conhecimento da presente deliberação à Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.. 

 

Lisboa, 31 de outubro de 2019. 
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