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I. NOTA PRÉVIA 

O presente documento constitui a pronúncia da MEO – Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. (doravante “MEO”) ao Sentido Provável de Decisão sobre Alterações à Oferta 

de Referência de Circuitos Alugados (ORCA) e à Oferta de Referência de Capacidade Ethernet 

(ORCE), aprovado por deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 23.03.2017 

(doravante “Projeto de Decisão” ou só “SPD”). 

Os comentários, sugestões e contributos da MEO apresentados ao longo deste documento 

tiveram em atenção a atual conjuntura do mercado e o quadro legal existente e não 

prejudicam a adoção de posições diferentes no futuro, caso se alterem as condições 

subjacentes à presente pronúncia. A pronúncia da MEO em nada prejudica as posições 

adotadas em processos judiciais que estejam relacionadas com o objeto do presente SPD, 

devendo considerar-se os seus comentários, contributos e sugestões no âmbito do exercício 

do direito/dever de colaboração com a ANACOM na adoção de decisões com impacto nos 

operadores e no mercado.  

A MEO considera, para todos os efeitos, como CONFIDENCIAIS as passagens deste documento 

devidamente assinaladas como tal, com a indicação de [IIC] — Início de Informação 

Confidencial e [FIC] — Fim de Informação Confidencial, uma vez que as mesmas constituem 

segredo comercial e de negócio, sendo suscetíveis de revelar questões inerentes às atividades 

e vida interna da empresa. 
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II. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO DE DECISÃO 

Como ponto prévio, não podemos deixar de referir que foi com surpresa que a MEO recebeu o 

presente SPD relativo à ORCA e ORCE (renomeada a 2 de dezembro de 2016 de Oferta de 

Referência de Capacidade Ethernet). 

De facto, cumpre observar que estamos em presença de ofertas cujo parque é já residual e 

claramente em decréscimo, ou seja, em termos de ciclo de vida estão numa fase de 

estagnação e tendência para decrescer (caso da ORCE) ou mesmo já em fase de declínio (caso 

da ORCA), ao que acresce o facto de que as eventuais futuras solicitações dos outros 

operadores se concentrarão, cada vez mais, em zonas remotas e de mais difícil acesso. 

Ora, neste enquadramento, as alterações preconizadas pela ANACOM em termos de 

procedimentos operacionais e níveis de qualidade de serviço são desproporcionais tanto mais 

que algumas das aplicações/sistemas de informação que sustentam os procedimentos 

associados a estas ofertas, designadamente a nível da manutenção, já não são alvo de 

desenvolvimentos/alterações por estarem numa fase de phase-out. 

Assim, não é razoável a imposição à MEO de alterações a estas ofertas, nomeadamente 

quando os respetivos custos ultrapassam os benefícios que daí possam advir. 

A iniciativa da ANACOM foi precedida de uma comunicação aos operadores que, de forma 

pertinente, solicitou “(…) a todos os beneficiários da ORCA e ORCE, propostas concretas de 

melhoria das referidas ofertas, devidamente fundamentadas à luz da diminuição da procura de 

circuitos alugados que se tem vindo a registar, e ao facto de essa procura se verificar com mais 

preponderância em zonas remotas e/ou de menor densidade (…)” (sublinhado MEO). 

Contudo, não se identificou no SPD qualquer menção a eventuais estimativas de procura 

fornecidas pelos operadores que sustentassem e suportassem tantas alterações às ofertas (e 

ao nível dos procedimentos). 

Consultando o processo administrativo deste SPD e os elementos transmitidos pelos quatro 

operadores que responderam ao pedido da ANACOM, verificamos que: 

(i) 3 operadores não fazem qualquer referência relativamente à procura atual ou 

futura dos serviços abrangidos pelas ofertas em causa; 

(ii) apenas a NOS teoriza acerca desta matéria, de forma, em nosso entender, 

enviesada, para tentar criar a ilusão de que estas ofertas continuam a ser críticas 

para a sua atividade. No entanto, a própria NOS começa por referir o seguinte:  
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“De facto, confirma-se uma redução substancial da utilização destas ofertas nos 

últimos anos que, no caso particular da NOS, se deve em larga medida a um 

movimento de redução da dependência dos circuitos adquiridos à MEO na sua rede 

de acesso, sobretudo nas ligações de antenas móveis à rede backbone, por via de 

desenvolvimento de infraestrutura própria e pela adoção de soluções tecnológicas 

mais económicas (e.g. micro-ondas). 

O movimento para soluções tecnológicas mais económicas e/ou independentes das 

condições grossistas pela MEO é também evidente nas ligações que garantem a 

redundância de circuitos principais.” 

A NOS prossegue a sua tese alegando que a evolução da faturação associada aos 

serviços ORCA e ORCE de suporte a clientes empresariais e da administração 

pública evidencia um crescimento, parecendo ser apenas e só esta informação de 

faturação que fundamenta as alterações que se pretende impor à MEO. 

Ora, o exposto pela NOS o que evidencia é uma substancial diminuição da 

dependência das ofertas grossistas para que a NOS possa desenvolver a sua rede e 

servir os seus clientes, retirando fundamento ao presente SPD. 

De facto, o que releva para a avaliação do grau de dependência da NOS face às 

ofertas grossistas ORCA e ORCE é o peso que estes custos grossistas têm no seu 

todo e não a forma como a utilização destes inputs se reparte entre o 

desenvolvimento da rede core do operador e o suporte a soluções de clientes 

finais. Nesta perspetiva global, excluindo os circuitos CAM e Inter-Ilhas cuja 

regulação não está aqui em causa, os custos grossistas que a NOS suporta com a 

ORCA e a ORCE e, portanto, o seu grau de dependência destas ofertas, tem vindo a 

diminuir. 

Assim, se dúvidas houvesse, a resposta dos operadores mais não é que a confirmação de que 

não existe fundamento para se proceder a alterações a estas ofertas, designadamente ao nível 

dos procedimentos. 

Importaria avaliar se o propósito das propostas dos operadores e das alterações que a 

ANACOM pretende impor é que a MEO implemente as alterações para reposicionar as ofertas 

ORCA e ORCE para que os operadores passem novamente a utilizá-las. Ou seja, questiona-se a 

relevância das propostas dos operadores para o desenvolvimento das ofertas da MEO, se 
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dissociadas de um propósito de utilização das mesmas em termos de aumento de procura 

efetiva e parques contratados.1 

De facto, não é razoável que a MEO incorra em custos elevadíssimos de conformação ao SPD, 

de análise e desenho de alterações a processos e a sistemas de informação, de reforço de 

recursos humanos para fazer face ao agravamento dos SLA e de compensações e 

desenvolvimento de SI, sem qualquer sinal de utilização futura destas ofertas por parte dos 

operadores que apresentaram as propostas técnicas de evolução das mesmas, e sem tão 

pouco que esses operadores tenham respondido cabalmente à ANACOM, nomeadamente 

quanto a fundamentarem as alterações propostas com base na evolução da procura. 

Apesar do SPD evidenciar que em relação a várias propostas de alteração dos outros 

operadores a ANACOM fez a devida ponderação entre os custos para a MEO e os méritos para 

o mercado, tendo rejeitado essas alterações, a MEO está convicta que tal análise de 

proporcionalidade não foi a adequada em muitas das propostas que estão na base das 28 

Deliberações inscritas no SPD, cujo nível de abrangência e profundidade, ao nível da “micro-

regulação”, se considera totalmente desproporcional e irrazoável, por estarem, na sua maioria, 

descontextualizadas das fases de ciclo de vida dessas ofertas, do desinteresse generalizado por 

parte dos operadores, e de qualquer perspetiva de “retorno”. 

Para reforçar o acima referido sobre os parques e a procura apresentamos abaixo uma 

caracterização da situação atual e da evolução no passado recente das ofertas em causa. 

[IIC] 

 ORCA 

O parque atual é reduzido— no final de março de 2017 era de cerca de 2.000 circuitos — e tem 

vindo a registar um fortíssimo declínio por obsolescência tecnológica, que se traduziu em cerca 

de 25% entre janeiro e dezembro de 2016, perspetivando-se em 2017, no mínimo, um 

decréscimo equivalente. No que respeita a clientes, o parque desta oferta é alugado quase na 

totalidade por 3 operadores, designadamente Vodafone, ONI e NOS, não tendo os restantes 

operadores expressão relevante em termos de parque contratado. 

 

 

                                                           

1
 [IIC] A este respeito importa referir, para ilustrar o comportamento dos operadores nestes processos, 

que continua sem ocorrer a contratação pela Vodafone de capacidade adicional no CAM não obstante a 
redução de preços que se verificou no preço destas ligações. [FIC] 
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Em termos de evolução dos pedidos de instalação, constata-se que o número de pedidos 

mensal é bastante residual, conforme apresentado na figura abaixo, que ilustra a evolução 

destes pedidos desde o início de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, o número de pedidos de desmontagem tem sido significativo conforme se 

ilustra na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 ORCE 

O parque da ORCE no final de março de 2017 era de cerca de 1.000 circuitos, tendo entrado 

em fase de estagnação e com tendência de decréscimo, resultado designadamente dos 

investimentos em redes de fibra ótica alternativas à da MEO. 
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À semelhança da ORCA, na ORCE são também os mesmos 3 operadores (Vodafone, ONI e NOS) 

os principais clientes, não tendo os restantes operadores expressão significativa em termos de 

parque. Aliás, mesmo a Vodafone detém apenas cerca de 100 circuitos em parque no âmbito 

da ORCE, mostrando claramente o seu desinteresse por esta oferta, o que torna assim 

questionável o propósito deste operador a respeito das inúmeras propostas de alteração que 

apresentou. 

 

 

 

 

 

 

Em termos de evolução dos pedidos de instalação no âmbito da ORCE, constata-se que o 

número mensal de pedidos se tem mantido reduzido, conforme apresentado na figura abaixo 

que ilustra a evolução desde o início de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à evolução dos pedidos de desmontagem da ORCE, verifica-se que a 

quantidade de desmontagens é equiparada à de instalações. 
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Em complemento, importa analisar a evolução conjugada dos parques da ORCA e ORCE, para 

perceber a tendência do mercado dos circuitos como um todo. Conforme se verifica na figura 

abaixo, o parque conjunto de circuitos ORCA e ORCE apresenta uma tendência de declínio, 

correspondendo a um parque total de cerca de 3.000 no final de março de 2017, estimando-se 

um parque não superior a 2.500 circuitos no final de 2017. 

 

 

 

 

 

 

[FIC] 

A título de enquadramento, deve ainda ser assinalado que a MEO cumpriu a decisão final da 

ANACOM de 01.09.2016 relativa ao Mercado 4, tendo alterado a ORCA e ORCE, no prazo de 30 

dias, e publicado uma nova oferta Ethernet de nível 2 do modelo OSI (oferta Conectividade 

Ethernet, integrada na ORCE), no prazo de 90 dias. 

Importa recordar que a MEO auscultou previamente o mercado a respeito da nova oferta 

Ethernet de nível 2, conforme tinha sido determinado na decisão da ANACOM, na sequência 

do que recebeu contributos e propostas técnicas por parte da ONI, NOS e AR Telecom, tendo 

efetuado os ajustamentos à sua oferta considerados viáveis, razoáveis e adequados. Sublinhe-

se a este respeito que a Vodafone não apresentou à MEO qualquer contributo ou proposta 

técnica relativamente a esta nova oferta, o que só pode ser entendido como uma 

manifestação de desinteresse pela mesma. 
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Refira-se também que na decisão final relativa ao Mercado 4 ficou escrito que: 

§5.150 “A MEO deverá também publicar, no prazo de 30 dias a contar da notificação 

da decisão final, a nova oferta de referência de acesso de elevada qualidade Ethernet 

ou a adaptação da atual ORCE nos termos definidos na secção relativa à imposição de 

obrigação de acesso, a qual deve conter todos os aspetos já incluídos na ORCA e na 

ORCE, nomeadamente SLA, compensações por incumprimento dos SLA e seguir os 

procedimentos, nomeadamente de reparação de avarias e outros, já seguidos na ORCA 

e na ORCE”. (sublinhado MEO) 

É difícil compreender como é que a ANACOM decide, ao abrigo da decisão final relativa ao 

Mercado 4, que a nova oferta Ethernet deve seguir as condições da ORCA e ORCE e, a 

30.03.2017, apenas 6 meses depois, publica um SPD no qual se propõe impor variadíssimas 

alterações a essas condições, nomeadamente ao nível dos SLA e dos procedimentos de 

provisão e reposição. 

Esta forma de atuação é, no entender da MEO, contrária aos princípios da razoabilidade e da 

previsibilidade regulatória. 

Por último, em relação à nova oferta Conectividade Ethernet, é de realçar que no ponto 2.1.2 

do SPD a ANACOM solicita aos operadores beneficiários da oferta que remetam contributos 

devidamente fundamentados em relação a esta oferta os quais serão devidamente 

ponderados numa decisão autónoma da ANACOM sobre esta matéria. A MEO entende que lhe 

deve ser dada a oportunidade de se pronunciar previamente a qualquer decisão sobre 

alterações a esta oferta. 
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III. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

 

D 1. Deve a MEO alterar a ORCE no sentido de adotar, para os circuitos de 10 Mbps, as listas 

de freguesias definidas na análise do Mercado 4 para os circuitos de baixo débito. 

A MEO irá proactivamente alterar a oferta até final do mês de maio incorporando esta 

alteração sendo que procederá também à clarificação dos princípios a considerar, a este nível, 

no que à oferta Conetividade Ethernet diz respeito. 

 

D 2. Deve a MEO clarificar na ORCA e na ORCE os períodos de tempo associados ao “horário 

normal” de trabalho nos vários processos. 

A MEO efetuará, na próxima versão da ORCA e ORCE a publicar, a clarificação do conceito de 

horário útil nos seguintes termos: 

 Horário útil de reposição 

Das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 dos dias úteis. 

Estão excluídos Sábados, Domingos, Feriados nacionais e Feriados concelhios no 

concelho a que respeitam. O dia útil anterior ao dia de Natal é considerado como dia 

não útil sendo o dia de Carnaval considerado dia útil. 

 Horário útil de provisão 

Das 9:00 às 17:00 dos dias úteis. 

Estão excluídos Sábados, Domingos, Feriados nacionais e Feriados concelhios no 

concelho a que respeitam. O dia útil anterior ao dia de Natal é considerado como dia 

não útil sendo o dia de Carnaval considerado dia útil. 

 

D 3. Deve a MEO passar a incluir no sistema de contabilidade analítica demonstração de 

resultados autónoma para os circuitos de backhaul no âmbito da ORCE. 

A MEO refletirá no Sistema Global de Custeio o serviço de Circuitos Ethernet Backhaul no 

âmbito da ORCE, para que este serviço tenha uma demonstração de resultados autónoma em 

termos de contabilidade analítica. Não obstante este compromisso, salientamos que a MEO 

tem atualmente em parque apenas um circuito backhaul regulado, a 2 Mbps (ORCA), do 

operador BT Portugal. 
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D 4. Deve a MEO disponibilizar aos beneficiários a informação geográfica (em formato SIG) 

de cobertura das suas áreas de central, incluindo a localização da central, quer no âmbito da 

ORCE quer no âmbito da ORCA. 

A proposta de Deliberação 4 da ANACOM já foi parcialmente implementada a respeito ORCE, 

dado que a MEO já disponibilizou o ficheiro de cobertura com informação geográfica KMZ 

(formato SIG) das Áreas de Central da MEO em termos dos seus contornos geográficos, bem 

como a informação das coordenadas geográficas de um subconjunto das suas Centrais da MEO 

onde existem Service Router (SR) utilizados no âmbito da oferta Conetividade Ethernet da 

ORCE. 

Atente-se a que MEO propõe alterar as condições de atribuição das Centrais Locais dos PTR 

dos Circuitos (ORCA e ORCE). A alteração consiste em passar a atribuir as Centrais Locais 

através precisamente da informação geográfica dos contornos das Áreas de Central e da 

localização geográfica dos PTR. Assim, as coordenadas geográficas do PTR do circuito 

identificarão geográfica e univocamente a Área de Central. Com base nessa relação, o PTR 

ficará associado à Central Local principal dessa Área de Central. Deste modo, a informação 

geográfica dos contornos das Áreas de Central e a localização geográfica dos PTR são 

suficientes para que o operador consiga identificar de forma inequívoca, e a priori, as Centrais 

Locais dos PTR. 

Neste sentido, no que se refere aos circuitos ORCE, dado que a faturação dos circuitos não 

depende de distâncias entre centrais, tal princípio é suficiente para que os operadores possam, 

a priori, saber os preços dos serviços e, como tal, fica desprovido de qualquer fundamento o 

requisito para a MEO fornecer aos operadores as coordenadas geográficas das Centrais da 

MEO no âmbito desta oferta. 

No que à ORCA diz respeito, e dado que, de facto, a faturação dos Troços Principais depende 

das distâncias entre as Centrais Locais que servem os PTR, a MEO propõe-se disponibilizar uma 

matriz triangular com as distâncias em linha reta que servirão de referência à faturação, 

tornando assim também totalmente transparente e calculável os preços de novos circuitos que 

os operadores pretendam contratar no âmbito da ORCA. 

Neste enquadramento, torna-se desnecessária a disponibilização pela MEO das coordenadas 

geográficas de todos os edifícios das Centrais Locais da MEO, sendo que tal, em nosso 

entender, poria em causa a segurança e integridade da rede da MEO, razão aliás pela qual, até 

esta data, essa informação não foi disponibilizada, sendo agora ainda menos relevante face ao 

decréscimo da procura. 
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Neste entendimento, a MEO propõe: 

 Manter o nível de informação geográfica de cobertura das suas áreas de central 

atualmente já disponibilizado aos operadores no âmbito da conectividade Internet 

ORCE; 

 Estender à ORCA e aos circuitos Ethernet do âmbito da ORCE essa mesma informação. 

De realçar que a alteração preconizada no processo de atribuição das Centrais Locais aos PTR 

não terá efeitos retroativos, designadamente em termos de eventuais alterações no parque 

existente. 

Por último, de salientar que esta proposta não aplicará a soluções de securização, no âmbito 

das quais o circuito securizado poderá ter uma Central Local atribuída diferente daquela que é 

identificada pelo método anteriormente descrito, de forma a garantir a redundância física. 

 

D 5. Deve a MEO justificar, caso a caso, as situações de ligações a uma área de central 

diferente da que cobre o PTR em questão e, neste caso, deve dar oportunidade ao 

beneficiário em cessar a contratação do circuito em causa sem custos (com exceção de 

eventuais custos administrativos em que tenha incorrido, devidamente justificados). 

Conforme já apresentado na D4, a MEO propõe-se alterar a ORCA e a ORCE no sentido de 

acabar com a imprevisibilidade da atribuição das Centrais Locais às moradas dos clientes finais 

dos operadores (os PRT dos circuitos). 

Propõe-se também implementar a obrigatoriedade, por parte dos operadores, de indicação 

das coordenadas geográficas das moradas de cada um dos PTR, conforme proposto pela 

ANACOM na D11, e a atribuição direta da Central Local da MEO associada à localização 

geográfica dessas coordenadas. Assim, com base nas coordenadas e no ficheiro geográfico dos 

contornos das Áreas de Central a disponibilizar no âmbito da D4, o operador pode determinar 

de forma inequívoca as Centrais Locais dos PRT e, consequentemente, calcular o preço mensal 

aplicável ao circuito (no caso da ORCA com base também na matriz de distâncias em linha reta 

referida em D4). 

Neste enquadramento, não se vislumbra que possam vir a ocorrer situações de ligações a uma 

área de central diferente da que cobre o PTR em questão, pelo que não será aplicável o 

preconizado neste ponto do SPD. 
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Salvaguarda-se apenas, e conforme referido em D4, o caso dos circuitos secundários de ofertas 

com securização, em que o PL do circuito pode ser atendido em Central Local diferente da 

Central Local de atendimento do circuito principal. 

 

D 6. Deve a MEO alterar os procedimentos atualmente definidos na ORCA e na ORCE, no 

sentido de informar o beneficiário com uma antecedência razoável (e.g. pelo menos 1 dia) 

sobre o período temporal em que o técnico da MEO estará presente nas instalações do 

utilizador final (empresarial) para concluir o fornecimento do(s) circuito(s). 

A MEO entende que a ANACOM deverá reavaliar esta Deliberação dado que a argumentação 

utilizada não corresponde totalmente à realidade. 

Não é totalmente exato que “no âmbito da ORCA e da ORCE não existe uma API/Sistema de 

Informação (SI) previsto para o fornecimento”. Na verdade, a ORCA e a oferta de Circuitos 

Ethernet no âmbito da ORCE (nível 1 OSI) podem ser atendidas via API ou ficheiros 

estruturados. Note-se que apenas a nova oferta Ethernet Layer 2 da ORCE não é atendida via 

API ou ficheiros estruturados porque o atendimento é efetuado com recurso a um SI distinto. 

De salientar, aliás, que no contributo da Vodafone é referido que “A Vodafone considera que a 

utilização de API constitui uma ferramenta extremamente importante para o fornecimento 

regular dos serviços ao abrigo da ORCA e da ORCE, pois permite registar, de forma segura e 

coerente, alguma informação relevante assim como também permite agilizar algumas das 

diligências inerentes à instalação e fornecimento de circuitos alugados”. 

No Portal Wholesale da MEO, onde estão publicadas as ofertas ORCA e ORCE, está descrito 

que: “Automatismo – Para o caso do serviço Circuitos Ethernet, disponibiliza-se interfaces 

eletrónicas para troca de informação, baseados em ficheiros estruturados e API webservices, 

entre a MEO e o Operador, no âmbito do processo de provisão do serviço” (links: 

http://ptwholesale/pt/servicos-nacionais/capacidade/Paginas/orce.aspx 

http://ptwholesale/pt/servicos-nacionais/capacidade/Paginas/orca.aspx 

Ainda assim, a MEO considera que não é justificável introduzir a alteração proposta pela 

ANACOM porque: 

 Existe um volume residual de pedidos de instalação por parte dos operadores sendo 

que, conforme detalhado no preâmbulo da presente resposta da MEO, estas ofertas 

estão em fase de estagnação e tendência decrescente (caso da ORCE) e mesmo de 

declínio (caso da ORCA); 

http://ptwholesale/pt/servicos-nacionais/capacidade/Paginas/orce.aspx
http://ptwholesale/pt/servicos-nacionais/capacidade/Paginas/orca.aspx
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 A implementação e operacionalização desta Deliberação implicaria desenvolvimentos 

ao nível do SI, designadamente sistema de provisão para automatizar e integrar no 

sistema a notificação com a informação do “período temporal em que o técnico da 

MEO estará presente nas instalações do utilizador final (empresarial) para concluir o 

fornecimento do(s) circuito(s)”. 

 A imposição da notificação ao operador com pré-aviso de 1 dia útil relativamente à 

data em que o técnico estaria nas instalações do cliente final implicaria um 

agendamento interno da deslocação, tendo como consequência a degradação do 

desempenho do processo de instalação e aumento previsível dos tempos de instalação 

dos circuitos. 

 

D 7. Deve a MEO alterar a ORCA e a ORCE de modo a ficar claro que na sequência de receção 

de pedidos “não razoáveis”, a MEO remeterá sempre aos beneficiários um orçamento. 

Os pedidos de ORCA e ORCE são recebidos pela MEO nos seus sistemas de informação, no caso 

dos circuitos tradicionais e circuitos Ethernet, baseados em API e ficheiros, sendo que é 

durante o processo de provisão, que os circuitos podem ser identificados como “não 

razoáveis”. 

Nos casos em que forem identificados os pedidos como “não razoáveis”, a MEO apresenta 

sempre um orçamento, a menos que haja uma impossibilidade técnica de fornecimento (como 

por exemplo, um caso de um circuito de 10 Gbps para a ilha do Corvo nos Açores). 

Assim, e conforme solicitado, a MEO ajustará a ORCA e a ORCE por forma a deixar claro este 

procedimento. 

 

D 8. Deve a MEO fundamentar sempre qualquer orçamento proposto aos beneficiários no 

âmbito da ORCA e da ORCE, o qual deve ser remetido pela MEO no prazo máximo de 10 dias 

úteis a contar da data do pedido do beneficiário. 

No entender da MEO é fundamentação suficiente neste âmbito apresentar uma justificação 

qualitativa (ex: “o valor apresentado resulta da necessidade de construção de novo traçado”), 

sendo que admite-se, no máximo, e apenas quando justificável, desagregar o orçamento 

fornecido a um operador em duas componentes: mão-de-obra e material. A MEO considera 

que qualquer informação adicional é interna e confidencial. 



15 
 

De salientar que no âmbito do Mercado 4 o que é imposto é uma orientação dos preços aos 

custos e não qualquer espécie de imposição sobre a desagregação dos preços e/ou 

fundamentação dos mesmos a apresentar aos operadores. 

Por outro lado, a MEO discorda da imposição de um prazo de 10 dias úteis para resposta a um 

pedido orçamento relativo a um pedido “não razoável”, dado que os prazos de provisão já 

constituem incentivo suficiente para a MEO responder ao orçamento num prazo inferior ao 

SLA, nomeadamente atendendo ao facto de que todos os pedidos são tratados inicialmente 

como razoáveis. A identificação de pedidos “não razoáveis” é efetuada durante a fase de 

projeto/construção, podendo no limite tal ocorrer numa fase final do processo de provisão. 

Não podemos deixar de referir que o tema dos prazos nesta matéria surge apenas em 

comentários de um operador, a NOS, apresentando este operador como exemplo uma alegada 

demora da MEO numa resposta associada a circuitos inter-ilhas. Desconhecemos se a NOS 

forneceu à ANACOM os detalhes desse processo que teve que envolver as áreas jurídicas de 

ambas as empresas para ser ultrapassado, mas a MEO está totalmente disponível para, se a 

ANACOM entender necessário, apresentar à ANACOM toda a informação sobre este processo 

para que não subsistam dúvidas sobre a retidão da atuação da MEO neste processo. 

 

D 9. Deve a MEO alterar a ORCE e a ORCA para o beneficiário poder cancelar um pedido de 

instalação que foi objeto de uma análise de viabilidade com orçamentação realizada pela 

MEO, se concluir que tal lhe é inviável, ficando sujeito apenas ao pagamento do valor 

correspondente ao custo efetivamente incorrido pela MEO na realização dessa análise de 

viabilidade e orçamentação. Nestes termos, após apresentação do orçamento, deve a MEO 

esperar pela resposta de aceitação, ou não, do orçamento pelo beneficiário, a qual poderá 

ser remetida no prazo máximo de 10 dias úteis. Se o beneficiário não confirmar nesse prazo, 

o pedido é automaticamente cancelado. 

Atualmente, quando um qualquer pedido é considerado “não razoável” no decurso do 

processo de provisão de uma encomenda, é apresentado sempre um orçamento ao operador, 

sendo que, caso este não aceite o mesmo, não suporta qualquer custo com o processo, não 

obstante haver de facto um esforço relevante da MEO na prossecução da encomenda. Não se 

compreende neste enquadramento alguns dos comentários dos operadores relativamente a 

esta matéria. 

Dado o exposto, a MEO concorda com a proposta da ANACOM que deve ficar salvaguarda a 

possibilidade de um operador cancelar a encomenda de um circuito que seja identificado 
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como não razoável no decurso do processo de provisão, tendo apenas o operador que 

remunerar a MEO pelos custos incorridos no processo, designadamente registo do pedido, 

análise de viabilidade e orçamentação. 

Manter-se-á na ORCE a possibilidade dos operadores solicitarem pedidos de análise de 

viabilidade a priori e fora do processo de provisão aplicando-se o preço definido para o efeito. 

A MEO discorda da fixação do prazo de 10 dias úteis e contrapropõe o prazo de 20 dias úteis 

para aguardar a resposta do operador ao Orçamento, findo o qual o pedido associado ao 

orçamento será imediatamente cancelado, podendo a MEO, conforme referido, aplicar um 

preço para remunerar os custos incorridos. 

 

D 10. Deve a MEO alterar a ORCE e a ORCA no sentido de, ao entregar o serviço, contactar 

sempre o responsável pelo PTR indicado pelo beneficiário no pedido do circuito. Caso a MEO 

não identifique corretamente o circuito no local da instalação, deverá aplicar um desconto 

de 35% sobre o preço de instalação desse circuito. 

Regra geral, a MEO agenda sempre a intervenção nas instalações em PTR de cliente final do 

operador (geralmente o outro PTR é o POP do operador, e normalmente co-localizado, sendo 

que nestes PTR tipicamente não existe agendamento). 

No entanto, o que se verifica é que os contactos fornecidos pelos operadores nem sempre 

estão disponíveis e neste caso, dado os SLA, a MEO tem que prosseguir com a tentativa de 

instalação. 

Por outro lado, em muitos casos são indicados contactos que não correspondem aos das 

pessoas que se encontram presentes nos locais na fase de instalação, frequentemente com a 

finalidade de indicar local de terminação do circuito (que por vezes é diferente do 

indicado/pretendido pelo operador no pedido). Nestes casos, até poderia nem se justificar que 

a MEO etiquetasse o circuito dado que a localização foi indicada pelo representante do 

operador ou do seu cliente no momento da instalação, ficando esse contacto com o 

conhecimento do local de instalação. 

De qualquer forma, a MEO não tem registo de reclamações em número significativo a este 

respeito que justifiquem uma revisão do processo de provisão nos termos preconizados na 

Deliberação da ANACOM, pelo que era importante que os operadores ilustrassem e 

quantificassem as situações ocorridas. 
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Quanto à segunda parte da Deliberação, a MEO considera que não é razoável nem justificável 

a aplicação de uma penalidade correspondente a 35% sobre o preço de instalação do circuito, 

para os casos em que o circuito não é corretamente identificado. 

Desde logo esta Deliberação vai suscitar diferendos entre a MEO e os operadores dado que 

não é evidente como é que se pode provar que a identificação foi ou não efetuada pela equipa 

da MEO quando estamos a falar de etiquetagens facilmente removíveis. Poder-se-ia estar a 

criar incentivos para haver uma distorção deste processo através da retirada das etiquetas por 

forma a beneficiarem de um desconto de 35%. 

Mais uma vez, importaria que se quantificasse quantas situações ocorreram no passado 

recente que fundamentem esta Deliberação. 

Sem prejuízo, a MEO compromete-se a reforçar, junto das equipas operacionais, o 

cumprimento dos procedimentos operacionais no sentido de garantir a identificação da 

totalidade dos circuitos instalados pela MEO. 

 

D 11. Deve a MEO alterar o formulário de encomenda do circuito, na ORCA e na ORCE, para 

prever a possibilidade de o beneficiário introduzir as coordenadas geográficas do(s) PTR(s). 

A MEO concorda que seria vantajosa a inclusão da informação das coordenadas geográficas 

nos pedidos de circuitos. 

Contudo, esta alteração tem um impacto significativo nos processos e sistema e, nessa 

medida, a mesma só é justificável se: (i) tiver caráter obrigatório e (ii) ficar prevista na oferta 

uma penalidade a aplicar ao operador por omissão e/ou incorreção no envio das coordenadas 

geográficas, por forma a incentivar o cumprimento e o rigor no fornecimento dessa 

informação. 

Ainda assim, esta imposição não poderá ter implementação imediata (nunca num prazo 

inferior a 6 meses) dado que a MEO terá que avaliar os custos e os prazos de análise, desenho, 

desenvolvimento e operacionalização desta alteração devido ao impacto relevante que terá, 

como referido. 
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D 12. A MEO não pode recusar uma morada de um PTR indicada pelo beneficiário, quando a 

mesma conste da base de dados dos CTT e as coordenadas geográficas correspondam 

efetivamente à morada desse PTR. 

A MEO tem um roteiro de moradas diferente do dos CTT, sendo que não tem acesso à base de 

dados dos CTT, cuja aquisição é paga. Neste enquadramento, a MEO considera que não pode 

ser obrigada a comprar um serviço que até à data não sentiu necessidade de utilizar na sua 

operação, pelo que discorda totalmente desta Deliberação da ANACOM. 

Mais se informa que a MEO apenas rejeita moradas em situações cujos dados enviados pelo 

operador são manifestamente incorretos, como por exemplo: 

 Um dos CP7 termine em 000, sendo que esta terminação corresponde tipicamente a 

pontos de distribuição dos CTT; 

 Um dos PTR do circuito tenha como morada um ‘Apartado’; 

 Um dos PTR termine numa central MEO (prolongamento interno) e a morada não 

corresponde à designação da central MEO indicada. 

De notar que a MEO já alertou por diversas vezes os operadores que as moradas das centrais 

da MEO constam dos anexos das ofertas ao abrigo das quais os operadores estão coinstalados 

e para cujo módulo estão a pedir a terminação do circuito, como sejam o Anexo 2 da ORALL e 

o Anexo 1 da ORI. 

A MEO sugere que a ANACOM solicite aos operadores exemplos deste tipo de rejeição pela 

MEO que tenham ocorrido no último ano para avaliar da razoabilidade dos comentários que 

recebeu sobre esta matéria. 

 

D 13. Nos casos em que o recurso pela MEO à “pendência de cliente” foi indevido, deve 

sempre ser contabilizado, no prazo total de fornecimento, o período indevidamente 

classificado como “pendente de cliente”. 

A MEO informa que, nos casos em que recebe reclamações dos operadores a respeito de 

pendências de cliente indevidas, procede à análise das mesmas e, sempre que verifica que as 

pendências são, de facto, indevidas, procede à respetiva correção. 

Assim, a prática seguida pela MEO está em linha com o indicado, razão pela qual mais uma vez 

não se compreende a necessidade desta Deliberação. 

Sem prejuízo do exposto, e para melhorar a eficiência da operacionalização deste tipo de 

reclamação, a MEO propõe que seja estabelecido na oferta um prazo máximo de um dia útil, 
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após a receção da notificação da MEO que o circuito ficou em pendência de cliente, para que o 

operador reclame uma pendência de cliente que considere indevida, sob pena de tal 

reclamação não ser procedente. 

 

D 14. Nos casos em que a MEO efetue um despiste remoto e verifique que a avaria não é da 

sua responsabilidade, tratando-se de uma avaria indevida, a comunicação de fecho deve ser 

remetida sem demoras injustificadas ao beneficiário da ORCA ou da ORCE e deverá passar a 

incluir a informação sobre o momento (h:m:s) em que esse despiste remoto foi concluído. 

A MEO não pode concordar com a imposição desta Deliberação devido aos custos elevados e 

não justificados de implementação em sistemas de informação que a mesma implica. De facto, 

para o efeito seria necessário criar um campo específico para anotar o momento em que é 

realizado o teste remoto e criar um processo operacional e um sistema de informação de 

suporte para enviar a notificação específica, via e-mail ou outro canal mais eficiente, para 

fornecer ao operador a informação em causa na resposta do fecho da participação de avaria 

enviada ao operador. 

[IIC] 

Note-se que o total de participações de avaria/pedidos de IC da ORCA e ORCE, fechadas entre 

1 janeiro e 31 de dezembro de 2016, ascendeu a 2.360, sendo que, na tabela abaixo, 

apresenta-se a desagregação das referidas participações por operador e por serviço. 

 

Tabela 1. Quantidades de Participações de avaria/pedidos de IC da ORCA e ORCE relativas a 2016 
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Nas figuras abaixo apresentam-se as evoluções dos parques e das respetivas participações de 

avaria/pedidos de IC no período de 2016, respetivamente para a ORCA e para a ORCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As situações que seriam abrangidas pela Deliberação seriam aquelas cujo fecho tem associado 

o motivo CQE (Correto Quando Ensaiado) desde que não envolvessem distribuição ao terreno. 

Ora sucede que, do total de 2.360 participações de avaria/pedidos de IC, apenas 116 

ocorrências (4,9%) foram fechadas com o motivo CQE, com 89 e 27 ocorrências, 

respetivamente, na ORCA e na ORCE, com uma duração média, para 100% das ocorrências, 

respetivamente, de 5,4 horas e 4,7 horas. 

Relativamente à ONI, operador que apresentou reclamações à ANACOM sobre este aspeto da 

oferta, o número de participações de avaria/pedidos de IC colocadas pela ONI e fechadas com 

este motivo correspondeu a 22 para a ORCA e 2 para a ORCE em todo ano de 2016. 

Acresce que em parte significativa das participações fechadas com CQE o despiste não foi 

realizado remotamente, mas sim detetado no terreno dado que existe registo nos SI de ter 

havido distribuição das mesmas para as Operações da MEO.  

De facto, 76,8% das participações de avarias fechadas com motivo de fecho CQE envolveram 

Distribuição ao Terreno. 

Considerando o exposto, esta alteração seria implementável para, tomando como referência 

as avarias fechadas em 2016, um universo de cerca de 27 avarias, ou seja, para as que foram 

fechadas com CQE e não têm registo de distribuição ao terreno. 

[FIC] 
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Em face destes volumes e, mais uma vez, dos custos de análise, implementação e 

operacionalização desta Deliberação em que a MEO teria que incorrer, considera-se que esta 

imposição da ANACOM não é justificável face aos eventuais e reduzidos benefícios que 

resultariam para os operadores. 

 

D 15. Deve a MEO alterar a ORCA e a ORCE no sentido de a comunicação de fecho de avaria 

passar a incluir também informação sobre a existência, ou não, de deslocação de técnico da 

MEO ao local, devendo o preço por participação indevida de avaria contemplar as situações 

com e sem deslocação. 

A MEO discorda desta Deliberação, uma vez que introduz um grau de complexidade elevado 

nos procedimentos operacionais e implicaria desenvolvimentos com custo elevado em termos 

de sistemas de informação.  

Para além da complexidade, a operacionalização deste procedimento incorporaria algum risco, 

dado que o conceito de deslocação pode ser aplicado quer a uma deslocação a uma central da 

MEO pelo técnico, quer a uma deslocação às instalações do cliente final do operador, quer a 

uma deslocação às instalações do operador. 

Mesmo a possível aproximação a uma correspondência entre o motivo de resolução e a 

distribuição ao terreno não é isenta de erros. 

Para fundamentar a não razoabilidade de uma imposição deste teor, na tabela abaixo 

apresenta-se a distribuição estimada dos motivos de fecho da responsabilidade do operador 

com e sem deslocação ao terreno relativa ao período de 2016 para a ORCA e ORCE. 

[IIC] 

Tabela 2. Distribuição dos motivos de fecho da responsabilidade do operador com e sem deslocação ao terreno 

(2016) 

 

 

 

 

 

[FIC] 
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Conforme se constata da informação, a resolução de participações, para os motivos associados 

a responsabilidade do operador, envolve na esmagadora maioria a deslocação ao terreno, 

exceto nos casos dos motivos “participação incorreta” e “necessidade de agendamento para 

acesso às instalações do cliente”.  

Assim, e uma vez mais, a MEO considera que não é justificável esta imposição com todos os 

custos inerentes da respetiva implementação e operacionalização face aos eventuais e 

reduzidos benefícios para os operadores. 

 

D 16. Deve a MEO remunerar o beneficiário pelo “preço de avaria indevida” e devolver 

qualquer valor eventualmente cobrado a título de intervenção por participação indevida de 

avaria, nos casos em que informe que a avaria é indevida e posteriormente se comprove que 

a avaria em causa existe e é mesmo da sua responsabilidade. 

As alterações efetuadas aos procedimentos em 2012 foram já fortemente penalizadoras para a 

MEO, designadamente ao nível da complexidade dos processos implementados, sem paralelo 

noutros países, e quando a MEO tem dos SLA mais exigentes e das compensações mais 

elevadas. 

Assim, a MEO não concorda com o princípio de remunerar os operadores pelo preço de avarias 

indevidas, nos casos em que posteriormente se comprove que a avaria não era indevida, em 

acréscimo à devolução do valor cobrado ao operador (o que já hoje é efetuado). 

A aplicação destes preços pela MEO tem na sua génese o ressarcimento dos custos incorridos 

no tratamento das avarias, sendo que na sua maioria envolvem deslocações ao terreno 

conforme já anteriormente demonstrado, o que tipicamente não se verifica com os outros 

operadores que, na maioria das vezes, tão pouco fazem um despiste minimamente razoável. 

Acresce que parte do princípio subjacente a esta Deliberação já está implementada no 

“procedimento de resolução de discordâncias de motivo de fecho” definido nas ofertas, pelo 

que a mesma parece estar desenquadrada neste SPD. 

De facto, atualmente, um operador após a notificação de fecho da participação de uma 

avaria/pedido de IC tem 4 horas úteis para discordar do motivo de fecho. A MEO analisa e 

responde ao pedido de discordância no prazo de 4 horas úteis após a receção desse pedido. 

Caso a MEO não responda neste prazo, a responsabilidade da avaria/pedido de IC passa a ser 

da MEO. Para os pedidos que continuam em desacordo, o operador envia quinzenalmente à 

MEO um ficheiro com esses pedidos. As participações de avaria/pedidos de IC que alteram a 
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responsabilidade (nas 2 fases do procedimento indicadas anteriormente), deixando de ser 

responsabilidade Operador, não são faturadas aos operadores. 

Sobre os pedidos de discordância de motivo de fecho após as 4 horas úteis da notificação de 

fecho, são apresentadas na tabela abaixo as quantidades desagregadas por motivo de fecho e 

por oferta em 2016 (01/01/2016 a 31/12/2016). 

[IIC] 

Tabela 3. Quantidades de pedidos de discordância desagregados por operador e por motivo de fecho 

 

 

 

 

Dos 47 pedidos reclamados pelos operadores em 2016, a MEO alterou a responsabilidade em 

16 pedidos, os quais não foram faturados aos operadores. 

Na tabela seguinte estão indicadas as quantidades de pedidos, por operador, com alteração da 

responsabilidade por motivo de fecho. 

Tabela 4. Quantidades de pedidos de discordância com alteração da responsabilidade por motivo de fecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Responsabilidade do motivo de fecho alterado porque a MEO não respondeu nas 4 hu 

Relativamente às listagens quinzenais de pedidos em desacordo, em 2016 a MEO só as 

recebeu da ONI, tendo esta remetido 14 situações de discordância. Após análise pela MEO, 

manteve-se a responsabilidade das avarias. 

[FIC] 
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Acresce que, além do “procedimento de resolução de discordâncias de motivo de fecho”, 

referido anteriormente, existe também nas ofertas o “procedimento de recuperação dos 

custos nas intervenções conjuntas”. [IIC] Informamos ainda que este último procedimento está 

a ser utilizado pela Vodafone e pela NOS na ORALL. [FIC] 

Neste procedimento “o OPS só pode faturar à MEO o preço acima previsto, no âmbito de uma 

IC, se tiver ocorrido uma reparação de avaria, fechada com uma antecedência máxima de 4 

horas úteis face à data/hora de receção do pedido da IC e se: 

i) A IC tiver sido fechada a cargo da MEO ou 

ii) A IC tiver sido reagendada por falta de comparência do técnico da MEO.” 

Sem prejuízo da discordância da MEO da Deliberação da ANACOM, a MEO propõe que, neste 

procedimento, além do operador faturar à MEO as IC, conforme referido anteriormente, o 

operador possa também reclamar que não seja faturado da participação de avaria, antes da IC, 

que tenha sido fechada como sendo da responsabilidade do operador. 

 

D 17. A MEO não deve cobrar o valor por avaria indevida quando o despiste inicial seja 

iniciado, ou o seu resultado notificado ao beneficiário, após o prazo de reparação definido 

para 100% das ocorrências. 

A MEO não discorda do princípio subjacente a esta Deliberação da ANACOM. Contudo a sua 

implementação é complexa a nível de sistemas e processos, com custos adicionais 

injustificáveis, a suportar pela MEO, face aos eventuais benefícios esperados para os 

operadores. 

Para fundamentar a não razoabilidade de uma tal imposição, na tabela abaixo apresentam-se 

as quantidades de participações de avaria/pedido de IC com mais de 72 horas (prazo atual das 

ofertas para 100% das ocorrências), bem como para um prazo de 48 horas (considerando D22 

e sem prejuízo da oposição da MEO a essa proposta de alteração), desagregadas por operador 

e fechadas com responsabilidade deste.  

 

 

 

 

 



25 
 

[IIC] 

Tabela 5. Quantidades de Participações de Avaria/Pedidos de IC com mais de 48 horas e 72 horas fechadas a 

cargo do Operador (2016) 

 

 

 

 

Ora, mesmo assumindo o novo SLA previsto na D22, com esta Deliberação a MEO deixaria de 

faturar apenas 5 participações de avaria e 2 pedidos de IC, num total de 7 ocorrências, 

considerando o que se verificou em 2016, para o conjunto dos operadores.  

Assumindo que as 7 avarias/IC ocorriam em horário normal, o benefício, por ano para os 

operadores acenderia a 7 x 87,7 €, ou seja, a apenas 613,90 €. 

[FIC] 

Este é um caso flagrante em que a análise de proporcionalidade, se feita adequadamente, 

deve levar à não imposição da medida, atendendo a que esta traz um benefício praticamente 

nulo para os operadores mas um custo significativo de análise, implementação e 

operacionalização para a MEO. 

 

D 18. Deve a MEO notificar os beneficiários da ORCA e da ORCE sobre as intervenções 

planeadas/programadas e que tenham impacto nos serviços prestados, com a maior 

antecedência que lhe seja operacionalmente possível, designadamente assim que sejam 

agendadas (i.e. programadas) pela própria, admitindo-se como razoável para esse efeito, um 

prazo mínimo de pré-aviso de 5 dias úteis de antecedência relativamente à data da 

intervenção. 

A MEO informa que já notifica atempadamente as intervenções planeadas/programadas, com 

o detalhe da interrupção. Contudo, a MEO discorda dos 5 dias de pré-aviso preconizados pela 

ANACOM, sendo que não é sequer possível garantir tal antecedência de pré-aviso. 

De facto, normalmente, nas notificações de cortes programados a MEO informa o tempo 

estimado de inatividade. A antecedência do envio da notificação é muito variável e 

imprevisível, havendo casos em que a notificação de corte é efetuada no próprio dia para 

ocorrer à noite, dada a celeridade com que têm que ser efetuadas as intervenções, não sendo 
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compatíveis com uma espera de vários dias, uma vez que existe risco iminente de corte. 

Também ocorrem casos em que são impostas datas limite para a retirada de cabos (FO) antes 

da intervenção de terceiros (normalmente obras em que o aviso chega em cima da hora). 

Na tabela abaixo indicam-se as quantidades de notificações registadas desde 2015 e o tempo 

médio de antecedência da respetiva comunicação face ao corte programado. 

[IIC] 

Tabela 6. Quantidades de notificação de cortes programadas e os respetivos tempos médios de notificação 

 

 

 

Assim, no âmbito do procedimento atualmente em vigor, as notificações de cortes 

programados têm sido comunicadas com uma antecedência média de 3 dias úteis, o que se 

considera razoável. Tal é, contudo, muito diferente de assegurar para todos os casos um 

período mínimo de 5 dias úteis, o que seria de todo impraticável. 

[FIC] 

 

D 19. Deve a MEO desencadear as alterações necessárias nos seus processos ou sistemas por 

forma a que os pedidos de reanálise efetuados pelos beneficiários durante o prazo de 15 

minutos após a chamada de IVR não sejam recusados com o fundamento de que o fecho 

formal da avaria não teria sido realizado nos seus sistemas. 

A MEO discorda totalmente desta Deliberação e não compreende a posição da ANACOM. 

A MEO enviou há muito à ANACOM várias comunicações sobre este tema, designadamente 

para pôr termo a este procedimento, sendo que a ANACOM, embora tivesse referido que iria 

avaliar a proposta da MEO durante o processo de reanálise de mercado, não só nunca o fez, 

como agora, de forma incompreensível, ignora por completo tais comunicações, e vem 

apresentar a sua intenção de impor alterações que sobrecarregam o atual procedimento. 

Analisando historicamente este tema, em termos de chamadas de retorno relativas à ORCA e à 

ORCE, em 2016 e até março de 2017, a MEO não tem registo de nenhuma chamada de 

nenhum operador, o que demonstra que o procedimento não tem qualquer utilidade prática. 

Quase se poderia afirmar que desde que foi implementado, na sequência da deliberação de 

2012, o procedimento de Reposição Assistida (RA) nunca foi utilizado pelos operadores 
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beneficiários da ORCA e da ORCE, o que mostra que o mesmo não faz sentido e não é útil aos 

operadores. Acresce ainda referir que a MEO mantem o procedimento de reanálise das avarias 

nos 15 minutos após a notificação de resolução, pelo que não é necessário fazer qualquer 

alteração de sistema. Mais se informa que, conforme se julga saber, não existem registos de 

recusa de reanálise das avarias neste período, até porque não existem pedidos. 

 

D 20. No caso de haver desencontros entre os técnicos numa intervenção conjunta, quer por 

motivos imputáveis à MEO, quer por motivos imputáveis ao beneficiário, a parte que não 

compareceu deve ressarcir a outra dos custos em que incorreu, devendo o beneficiário 

proceder ao reagendamento da intervenção conjunta, que deverá seguir o processo similar 

utilizado para o agendamento das intervenções conjuntas. 

A MEO defende que deverá ser estabelecido um preço para remunerar a deslocação e outros 

custos envolvidos, com base no princípio da reciprocidade entre a MEO e os operadores 

beneficiários da ORCE e ORCA. 

[IIC] 

De notar que durante o ano de 2016 os operadores beneficiários da ORCA e da ORCE apenas 

solicitaram 51 pedidos de IC, os quais representaram 2,2% do total das 2.360 participações de 

avaria/pedidos de IC recebidos. Como se pode constatar na Tabela 7, relativa aos pedidos de IC 

efetuados pelos operadores em 2016, a ONI efetuou apenas 8 pedidos de IC em 2016, o que 

não chega a constituir um pedido por mês. 

Tabela 7. Quantidade de pedidos de IC efetuados em 2016 

 

 

 

 

 

 

[FIC] 

Adicionalmente, informa-se que numa IC, caso o técnico da MEO não compareça na data/hora 

agendada, e de acordo com o procedimento existente nas ofertas “procedimento de 

desencontro, atraso ou não comparência de técnico”, a MEO reagenda o pedido de IC e o 
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operador pode faturar esta IC de acordo com o “procedimento de recuperação dos custos nas 

intervenções conjuntas”. No caso do técnico do operador não comparecer, se a MEO detetar 

que a avaria é responsabilidade da MEO procede à respetiva reparação”, de acordo com o 

definido no “procedimento de desencontro, atraso ou não comparência de técnico”. 

[IIC] 

Durante o ano de 2016 registou-se apenas uma situação de falta de comparência do técnico de 

um operador numa IC e uma de um técnico da MEO.  

Face ao reduzido número de pedidos de IC solicitados pela ONI e face ao exposto 

anteriormente, considera-se descontextualizado da realidade o comentário referido na pág. 38 

do SPD: “Segundo a ONI, um aspecto que afeta muito negativamente a eficiência das IC é o 

desencontro e a não comparência dos técnicos, da MEO ou do beneficiário, à hora e no local 

agendados”. 

[FIC] 

Por outro lado, os operadores nos pedidos de IC e de acordo com o definido nas ofertas têm 

de fornecer o “contacto do OPS, o qual deverá ser preferencialmente o do técnico que vai 

realizar a IC, podendo no entanto ser o contacto do seu centro de atendimento que tenha a 

possibilidade de entrar em contacto com o técnico.” Reforçamos que o nome/contacto do 

técnico do operador é sempre preferível porque permite desbloquear mais rapidamente 

situações de desencontro dos técnicos. 

 

D 21. Deve a MEO alterar a ORCA e a ORCE no sentido de definir o objetivo do prazo de 

instalação de circuitos do Tipo 2 para 100% das ocorrências para 60 dias. 

A MEO discorda desta proposta de imposição e considera que não é aceitável esta redução do 

prazo de instalação de circuitos, nomeadamente pelas razões expostas pela própria ANACOM 

no SPD, a que acresce o facto de que a tendência será para que as futuras solicitações de 

circuitos tendam a concentrar-se cada vez mais em zonas mais remotas, com a inevitável 

maior dificuldade de recursos, incluindo infraestruturas de suporte. 
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D 22. Deve a MEO alterar a ORCA e a ORCE no sentido de definir em 48 horas o objetivo do 

prazo de reparação de avarias para 100% das ocorrências. 

A MEO não pode concordar com esta Deliberação de redução do prazo de reparação de 

avarias de circuitos, a qual terá um impacto muito forte nas compensações por incumprimento 

de SLA, nomeadamente pelas razões expostas pela própria ANACOM no SPD, a que acresce o 

facto de que a tendência será para que o parque de circuitos regulados tenda a concentrar-se 

cada vez mais em zonas mais remotas, com a inevitável maior dificuldade de recursos e 

aumento dos tempos de deslocação. 

Tomando como referência o ano de 2016 para os serviços ORCE e ORCA, a implementação da 

Deliberação na ANACOM, alterando o prazo máximo de reposição para 100% das ocorrência 

de 72 horas lineares para 48 horas lineares, resultaria num aumento de [IIC] 167% [FIC] do 

valor das compensações incorrido pela MEO e pago aos operadores beneficiários destas 

ofertas, o que se considera desproporcional e não razoável. 

Mais se informa que em anos de condições climatéricas adversas (incêndios ou temporais, por 

exemplo), os valores das compensações pagos aos operadores são significativamente 

agravados: mesmo tendo presente que parte das avarias afetadas pelas condições climatéricas 

possam ser excluídas por causa de força maior, as restantes avarias são incluídas, 

apresentando tempos de resolução agravados pela redução de capacidade de mão-de-obra 

dedicada à reposição de outros serviços. 

 

D 23. Deve a MEO alterar a ORCA e a ORCE no sentido de definir o objetivo para o grau de 

disponibilidade de 99,95% para o parque de cada operador. 

A MEO discorda da proposta de imposição da Deliberação 23. Não se justifica agravar o 

objetivo para o grau de disponibilidade, em particular porque os parques dos circuitos 

regulados são cada vez mais reduzidos e localizados em zonas mais remotas, com a 

correspondente penalização da MEO. A MEO defende, assim, a manutenção da segmentação e 

o não agravamento dos níveis de indisponibilidade do serviço atualmente existentes. 

 

D 24. Deve a MEO alterar a ORCA e a ORCE no sentido de as condições de pagamento de 

compensações por incumprimento dos objetivos definidos seguirem os seguintes termos: (a) 

caso os beneficiários remetam à MEO o plano de previsões, nos termos e com a fiabilidade 
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especificados na oferta, beneficiam da totalidade das compensações; (b) caso contrário, 

beneficiam de 75% do valor das compensações definidas na oferta. 

A MEO discorda desta Deliberação. Considera-se que as condições de oferta deveriam manter-

se incentivadoras para que os operadores remetam à MEO os seus planos de previsões com 

fiabilidade, para que MEO possa efetuar o planeamento atempado de meios e responder aos 

pedidos de instalação dentro dos prazos exigentes definidos na oferta. No atual estágio das 

ofertas de circuitos, e pelo facto da procura ser cada vez mais pontual e dispersa, é cada vez 

mais difícil justificar o investimento para assegurar a existência de equipamentos e recursos de 

forma dispersa no território nacional que permitam uma resposta atempada sem um 

adequado planeamento. Neste contexto, o plano de previsões continua a ser relevante, bem 

como a garantia de incentivos à sua fiabilidade. 

 

D 25. Deve a MEO detalhar, nos Anexos 6 da ORCA e da ORCE, o seguinte procedimento: 

 

D25. 1 A MEO apresenta ao beneficiário dados relevantes (detalhados) para efeitos de 

faturação, devendo as faturas ser liquidadas no prazo nelas indicado. 

A MEO concorda com este ponto, correspondendo a uma prática atual das ofertas. 

 

D25. 2 O beneficiário dispõe de 90 dias para reclamar eventuais questões relativas à fatura 

emitida, juntando a documentação relevante para esse efeito. Se o beneficiário não 

apresentar reclamação naquele prazo, deverá proceder ao pagamento da fatura. 

A MEO faz notar que o facto de o operador reclamar não pode alterar o prazo de pagamento, 

tal como a ANACOM, e bem, explicita mais adiante no texto (“caso o beneficiário entenda 

dever apresentar uma reclamação relativamente a qualquer fatura emitida pela MEO 

relativamente a serviços prestados no âmbito da ORCA ou da ORCE, deverá fazê-lo no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da respetiva emissão, mantendo-se, 

contudo, a obrigatoriedade de pagamento da fatura no prazo indicado.” (sublinhado nosso). 

Se necessário, ou seja, se o operador tiver razão, na altura em que tal for apurado acerta-se a 

faturação (caso contrário, corria-se o risco de os operadores abusarem das reclamações sem 

qualquer razão nem penalização, apenas para adiarem por tempo prolongado o pagamento do 

aluguer dos circuitos devido à MEO). Considera-se, assim, que o texto da Deliberação a 

sublinhado deve ser removido para não gerar confusão. 



31 
 

 

D25. 3 A MEO responde à reclamação apresentada pelo beneficiário num prazo máximo de 

30 dias de calendário, podendo recusar a pretensão do beneficiário, desde que essa recusa 

seja devidamente fundamentada e documentada. 

A MEO concorda com este ponto da Deliberação. 

 

D25. 4 O beneficiário dispõe de 30 dias adicionais para rebater, documentada e 

fundamentadamente, a posição (mais recente) da MEO. 

A MEO não vislumbra qualquer justificação para esta iteração adicional, servindo apenas para 

prolongar desnecessariamente o processo. 

 

D25. 5 Caso a reclamação seja aceite, a MEO dispõe de um prazo de 30 dias para emitir nova 

fatura e/ou realizar o acerto de contas (se a fatura entretanto já tiver sido liquidada). 

A MEO discorda deste ponto da Deliberação. Com efeito, considera-se que a MEO não terá que 

emitir nova fatura, mas antes, se for caso disso, proceder à emissão de uma nota de crédito ou 

efetuar na fatura subsequente do Serviço os eventuais acertos devidos, sendo que a fatura, em 

todo o caso, já deveria ter sido liquidada pelo operador no prazo nela indicado. 

 

Sem prejuízo dos comentários anteriores, a MEO faz notar que a ANACOM refere no próprio 

SPD que a matéria associada ao prazo de reclamação de faturas cai no âmbito da liberdade 

contratual das partes, extravasando as competências do regulador, sendo que a MEO partilha 

deste entendimento e considera que as condições aplicáveis aos processos de faturação não 

deveriam ser alvo de regulação por parte da ANACOM. 

 

D 26. Os pedidos de reanálise de compensações submetidos pelos beneficiários da ORCA ou 

da ORCE devem ser devidamente fundamentados e detalhados e apresentar o valor concreto 

do que, no entender do beneficiário, deverá ser o valor das compensações a pagar pela 

MEO. 

A MEO concorda com esta proposta de Deliberação da ANACOM. 
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D 27. Caso o prazo de 30 dias para a MEO responder a um pedido de reanálise de 

compensações seja incumprido, deverá a MEO incorrer no pagamento do valor das 

compensações apresentado pelo beneficiário no pedido de reanálise. 

A MEO está em total desacordo com esta proposta de Deliberação da ANACOM que 

corresponde à imposição de mais uma penalidade à MEO associada ao pagamento do valor 

das compensações reclamado por um operador num pedido de reanálise, caso o mesmo não 

seja respondido no prazo previsto. 

A justificação pode ser ilustrada por recurso a um caso extremo e caricatural, em que o 

operador remete à MEO um pedido de reanálise de compensações com um valor de 1 milhão 

de euros, indicado por lapso, e a MEO efetua a análise e verifica que o operador não tem 

razão, mas incumpre por 1 dia o prazo estipulado. Tal implicaria o pagamento ao operador de 

1 milhão de euros, o que, obviamente, é um absurdo. 

A MEO dispõe de mecanismos de escalamento que são do conhecimento dos operadores e 

que podem ser acionados em caso de não haver uma resposta atempada da empresa.  

Parece-nos assim desproporcional e injustificada esta Deliberação. 

 

D 28. Deve a MEO remover ou alterar a disposição constante da ORCA e da ORCE sobre 

“limitação de responsabilidade” em conformidade com o quadro legal aplicável. 

No que respeita ao constante do SPD, no sentido de a MEO «remover ou alterar a disposição 

constante da ORCA e da ORCE sobre a “limitação de responsabilidade” em conformidade com o 

quadro legal aplicável», importa evidenciar que tal limitação é admissível, de acordo com o 

quadro legal vigente. 

Efetivamente, de acordo com o entendimento dos nossos Tribunais e da Doutrina, a limitação 

de responsabilidade é válida, exceto no que respeita às situações de dolo/culpa grave. 

Assim, a Doutrina propende para aceitar como válidas as estipulações de abrandamento da 

responsabilidade, dentro de certos limites (não devem ser contrárias às normas de ordem 

pública - artigos 280 n. 2; 800 n. 2; não devem conduzir a uma indemnização irrisória ou 

simbólica, pois traduzir-se-iam em verdadeiras cláusulas de irresponsabilidade, proibidas pelo 

artigo 809; não devem abranger os casos de dolo ou culpa grave do devedor – cfr. GALVÃO 

TELLES, in “Direito das obrigações”, 6. edição, páginas 427 a 429). 

A defesa expressa da validade da cláusula limitativa é, ainda, feita por PINTO MONTEIRO (in 

“Cláusulas Limitativas e da Exclusão da Responsabilidade Civil”, 1985, páginas 171 a 173), por 
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ALMEIDA COSTA (in “Direito das obrigações”, 5. edição, páginas 652 e 653) e foi adotada pelo 

Supremo Tribunal de Justiça (cfr. Acórdão de 2 de Julho de 1981 - Boletim Ministério da Justiça 

n. 309, página 319). 

Sendo que, as razões justificativas da sua admissibilidade dadas, quer por GALVÃO TELLES 

(obra citada, páginas 428 a 430), quer por PINTO MONTEIRO (obra citada, páginas 171 e 172) 

levam-nos a precisar que a norma do artigo 809 do Código Civil não proíbe, em princípio, as 

cláusulas de limitação de responsabilidade. 

No que respeita ao entendimento dos Tribunais, e para além do supra mencionado Acórdão 

do Supremo Tribunal de Justiça, veja-se ainda, e a título meramente exemplificativo, o 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14/12/2016, nos termos do qual se entendeu: 

«VI) - A cláusula 5.6 é limitativa da responsabilidade contratual, em caso de incumprimento 

pela AA, que, tendo que indemnizar o aderente, estipulou que o valor da indemnização tem 

como limite três meses de facturação da AA: sejam quais forem os danos para o aderente, 

resultantes do incumprimento pela predisponente, a extensão dos danos não terá qualquer 

influência na indemnização, porquanto o valor não poderá exceder três meses de 

mensalidades. Viola o art. 18º, c) da lccg por limitar, sem qualquer critério que permita fazer 

um juízo de justa proporção, entre a sua conduta, em termos de culpa nas modalidades de dolo 

e culpa grave, por contraponto a culpa leve e levíssima, e os danos resultantes do seu 

incumprimento para o aderente.» (sublinhado nosso). 

Sendo que, a MEO sempre tem interpretado (e aplicado) o ponto 10.7 (“Limitação de 

Responsabilidade”) da ORCA e da ORCE, no sentido de apenas aplicar a limitação de 

responsabilidade às situações de culpa leve (e já não para os casos de dolo / culpa grave). 

Face ao exposto, é entendimento da MEO, e sem conceder, que uma eventual alteração seria, 

apenas, no sentido de ser expressamente previsto na ORCA e ORCE que a limitação de 

responsabilidade, contratualmente fixada, apenas “opera” para as situações de culpa leve (e já 

não para os casos de dolo/culpa grave). 


