
From: oni  
Sent: 23 de março de 2022 13:08 
To: med-urgent-orac-orap@anacom.pt 
Cc: Regulacao 
Subject: Posição da ONI sobre consulta pública sobre pedido da NOS de adoção de medidas provisórias e 
urgentes - redução de preços ORAC e ORAP 

Exmos. Senhores, 

A Onitelecom  e ao 
sentido provável de decisão identificado em assunto. 

No entendimento desta empresa, o lançamento do procedimento de consulta pública de revisão dos preços ORAC 
e ORAP ao abrigo do artigo 8.º da Lei n.º 5/2005, de 10 de fevereiro, na sua atual redação (Lei das Comunicações 
Eletrónicas), não é incompatível com a adoção imediata de medidas urgentes e provisórias solicitadas pela NOS  

MEO  Serviç
duração expectável não inferior a 12/18 meses. 

Ademais, tendo em consideração que as medidas provisórias caducam, salvo norma especial, no prazo de 180 
dias a contar da data da instauração do procedimento administrativo (cfr. artigo 90.º do Código do Procedimento 
Administrativo), a aprovação da consulta pública relativa à revisão dos preços ORAC e ORAP manter-se-ia 
absolutamente necessária e tempestiva. 

A adoção de medidas urgentes e provisórias nos termos solicitados pela NOS à ANACOM visam efetivamente 
salvaguardar e promover a concorrência, defender os interesses dos utilizadores, bem como os do País em geral, 
corroborando a ONI o entendimento da NOS no sentido de que os preços da ORAC e ORAP não orientados para os 
custos implicam a alocação de recursos financeiros em serviços contratados à MEO e a consequente redução de 
capacidade de investimento em rede e recursos próprios que, de outra forma, poderia ser utilizada para reforçar 
a cobertura e competitividade da oferta dos operadores. 

Pese embora a consulta pública de revisão dos preços ORAC e ORAP prever que a decisão que vier a ser adotada 
produza a final efeitos retroativos à data de 15 de fevereiro de 2022, entende a ONI que uma decisão urgente e 
provisória que impusesse uma redução, com efeitos imediatos, dos preços ORAP e ORAP nos termos projetados 
naquela consulta pública (de 35% no caso da ORAC e 20% no caso da ORAP), teria um efeito muito positivo no 
setor das comunicações, permitindo aos operadores adaptar, desde já, os seus planos de investimento. 

Notamos ainda que a adoção de uma medida provisória que passasse pela aplicação imediata de uma baixa de 
preços não nos parece irrazoável ou desproporcional. Na verdade, é a possibilidade conferida à MEO de não 
revisão dos preços da ORAC e ORAP inalteráveis desde 2006 e 2010, respetivamente, quando estas ofertas têm 
sido alvo de fortes medidas de regulação ex ante, que se afigura injustificada.  

Ademais,  foi com base na existência destas ofertas reguladas e nas melhorias que iriam ser introduzidas por 
imposição da ANACOM que, em março de 2017, o Regulador decidiu não regular o acesso à rede de fibra da MEO, 
pelo que a adoção de uma medida urgente e provisória nesta matéria é plenamente justificada. 

Uma vez que compete à MEO enquanto operador com Poder de Mercado Significativo, ajustar os preços de 
acesso a ofertas reguladas à obrigação de preços orientados para os custos, o exercício de revisão de preços 
realizado pela ANACOM no âmbito da consulta pública relativa à revisão de preços ORAC e ORAP é uma 
intervenção que apenas se revela necessária porque a MEO optou pela inércia e, ao que tudo indica, beneficiou e 
continua a beneficiar largamente desse comportamento, forçando o Regulador a adotar uma decisão que apenas 
visa implementar e tornar efetiva uma obrigação que há muito impende sobre a MEO. 



Assim, também deste prisma, as medidas urgentes e provisórias propostas NOS de redução imediata dos preços 
ORAC e ORAP se afiguram necessárias, adequadas e proporcionais ao desiderato de regulação prosseguido pela 
ANACOM. 

Em suma, a ONI partilha dos argumentos aduzidos no pedido de intervenção da NOS para a adoção de medidas 
urgentes e provisórias com efeitos imediatos, o qual não colide com o lançamento da consulta pública de revisão 
dos preços ORAC e ORAP. 

Com os melhores cumprimentos, 
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