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(UE) 2018/1972 

Ex.mo Senhor, 

1. PROCEDIMENTO

Em 15 de junho de 2022, a Comissão registou uma notificação da autoridade reguladora 

nacional (ARN) portuguesa, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)1, 

referente ao mercado de acesso local grossista num local fixo2 em Portugal. 

1
Nos termos do artigo 32.º da Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (a seguir 

designado «o código») (JO L 321 de 17.12.2018, p. 36). 

2
Correspondente ao mercado 1 na Recomendação (UE) 2020/2245 da Comissão, de 18 de dezembro de 

2020, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulação ex ante, em conformidade com o código (Recomendação Mercados 

Relevantes de 2020) (JO L 439 de 29.12.2020, p. 23). 
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O procedimento nacional de consulta3 decorreu de 16 de fevereiro a 23 de março de 

20224. 

A Comissão enviou pedidos de informações5 à ANACOM em 27 de junho e 1 de julho 

de 2022, tendo recebido resposta, respetivamente, em 30 de junho e 4 de julho de 2022. 

Nos termos do artigo 32.º, n.º 3, do código, as autoridades reguladoras nacionais (ARN), 

o Organismo dos Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) e a 

Comissão podem fazer comentários aos projetos de medidas notificados dirigidos à ARN 

em causa. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE MEDIDA 

A notificação diz respeito à revisão dos preços mensais de acesso regulado a 

condutas e postes. Estes preços estão incluídos nas ofertas de referência de acesso a 

condutas (ORAC) e de acesso a postes (ORAP), respetivamente, do operador MEO 

– Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A. (MEO), que tem poder de mercado 

significativo (PMS). 

2.1. Contexto 

A ANACOM fixou pela última vez os preços do acesso regulado em 2006 (para a 

maioria dos serviços) e 2007 (para três serviços6) no caso das condutas e em 2010 

no caso dos postes.  

Na sua última revisão do mercado de acesso local grossista num local fixo em 

Portugal (processo PT/2016/18887), a ANACOM manteve a obrigação imposta ao 

operador com PMS MEO de fornecer acesso regulado nacional às suas condutas e 

postes a preços orientados para os custos [bem como acesso regulado desagregado 

ao lacete local (LLU)8].  

A Comissão expressou sérias dúvidas quanto à proposta de não regular o acesso à 

fibra do operador com PMS (MEO). Na sequência de uma investigação 

aprofundada, a Comissão formulou uma recomendação9 ao abrigo do artigo 7.º-A da 

                                                 
3
 Em conformidade com o artigo 23.º do código. 

4
 Na sua resposta à pergunta 1 do 1.º pedido de informações, a ANACOM explica que a consulta 

pública teve início em 16 de fevereiro de 2022 e que deveria ter terminado em 16 de março de 2022. A 

ANACOM prorrogou o período de consulta por cinco dias úteis, pelo que a consulta pública terminou 

em 23 de março de 2022. 

5
 Em conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, do código. 

6
 Segundo a resposta à pergunta 2a do 2.º pedido de informações: ocupação por ponto de entrada, 

ocupação por folga de cabo e ocupação por ponto de ligação. 

7
 C(2016) 7674. 

8
 Para além do acesso, a ANACOM também impôs obrigações de orientação para os custos, não 

discriminação, contabilização dos custos, separação contabilística, apresentação de relatórios 

financeiros e transparência. 

9
 C(2016) 7674. 
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Diretiva-Quadro10, exigindo que a ANACOM alterasse ou retirasse as medidas 

corretivas relativas às obrigações de acesso impostas à MEO nas áreas dos mercados 

de acesso local (e central11) grossistas correspondentes às áreas não competitivas 

identificadas a nível retalhista quando, numa base prospetiva, houvesse limites à 

viabilidade económica e à probabilidade de implantação concorrencial de redes 

NGA e nos casos em que não houvesse um acesso grossista alternativo a redes NGA 

que permitisse uma concorrência sustentável. A ANACOM não seguiu a 

recomendação da Comissão e optou por não regular o acesso à fibra. 

No âmbito do processo PT/2009/101212, a ANACOM notificou alterações da ORAC 

relacionadas com o âmbito, a qualidade de serviço (incluindo compensações), o 

nível de transparência (incluindo informações sobre espaço de condutas), questões 

operacionais e previsões de procura. No âmbito do processo PT/2013/149413, a 

ANACOM notificou a redução de algumas sanções aplicáveis no âmbito da ORAC. 

No âmbito do processo PT/2019/219314, a ANACOM notificou alterações de certos 

pormenores técnicos da ORAC e da ORAP. A Comissão não apresentou 

comentários no âmbito destes três processos.   

No âmbito dos processos PT/2019/215915, PT/2019/219516, PT/2021/229417 e 

PT/2022/235718, a ANACOM notificou cálculos do custo médio ponderado de 

capital (CMPC) da MEO para cada ano entre 2018 e 2021. A Comissão não 

apresentou comentários no âmbito dos processos PT/2019/2159 e PT/2019/2195. No 

entanto, no âmbito dos processos PT/2021/2294 e PT/2022/2357, a Comissão 

observou que há muito que os preços de vários produtos de acesso regulado em 

Portugal não eram atualizados (nomeadamente os preços de acesso às condutas e 

postes). A Comissão observou igualmente que a revisão do mercado 2/2020 já 

estava atrasada e que a revisão dos mercados 1/2020 e 3b/2014 estava prevista para 

março de 2022. A Comissão instou vivamente a ANACOM a respeitar os prazos 

estabelecidos no código para rever e notificar regularmente à Comissão a situação 

dos mercados e os correspondentes preços de acesso regulado19.  

                                                 
10

 Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa a um 

quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas (Diretiva-Quadro) 

(JO L 108 de 24.4.2002, p. 33), com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2009/140/CE (JO L 337 

de 18.12.2009, p. 37) e pelo Regulamento (CE) n.º 544/2009 (JO L 167 de 29.6.2009, p. 12). 

11
 Processo PT/2016/1889, C(2016)7674. 

12
 C(2009) 10661.  

13
 C(2013) 5949. 

14
 C(2019) 6266. 

15
 C(2019) 3426. 

16
 C(2019) 6914. 

17
 C(2021) 1246. 

18
 C(2022) 971. 

19
 Na resposta à pergunta 2 do 1.º pedido de informações, a ANACOM confirma que prevê lançar 

consultas públicas sobre as revisões dos mercados 1/2020, 2/2020 (incluindo também o mercado 

14/2003) e 3b/2014 no segundo semestre de 2022. Sob reserva de não serem necessárias alterações 

importantes após as consultas públicas, a notificação à Comissão deve ter lugar no prazo de cerca de 

quatro meses após o lançamento das respetivas consultas nacionais. 
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2.2. Medidas corretivas 

A ANACOM notifica a revisão dos preços mensais máximos de acesso regulado às 

condutas e postes da MEO. Estes preços foram fixados pela última vez em 2006 

(para a maioria dos serviços) e 2007 (para três serviços) no caso das condutas e em 

2010 no caso dos postes. 

A ANACOM argumenta que tem acompanhado a evolução das ofertas reguladas de 

acesso a condutas e postes (ORAC e ORAP) no contexto das auditorias realizadas 

ao sistema de contabilidade analítica da MEO, tendo entendido que, atentas as 

margens comunicadas20, não se justificava uma intervenção regulatória até um 

passado relativamente recente. Na opinião da ANACOM, apenas os dados de 

custeio dos exercícios mais recentes permitem confirmar a existência de margens 

positivas, consistentes e com expectativa de manutenção ou melhoria no futuro. 

Com vista à promoção da certeza regulatória, a ANACOM considera que deve 

promover alterações de preços que, com razoabilidade, antecipe poderem ser 

sustentáveis no futuro, procurando evitar oscilações nos preços dos serviços 

grossistas.  

Na sua resposta ao pedido de informações21, a ANACOM explica que as margens 

das ofertas reguladas da ORAC e da ORAP foram sendo conhecidas à medida que 

eram concluídas as auditorias dos sucessivos exercícios financeiros. De acordo com 

a ANACOM, o facto de estes serviços registarem margens negativas após a 

definição inicial de preços poderia ser explicado por algum desajustamento dos 

pressupostos considerados na altura. A ANACOM considera, no entanto, que a 

expectativa de redução dos custos das ofertas por via da normal amortização dos 

ativos em questão e da redução do custo de capital associado, bem como a 

possibilidade de um aumento da procura, conjugadas com o facto de as margens 

comunicadas terem revelado uma convergência (em sentido lato) ao longo do tempo 

para um valor mais próximo do equilíbrio e tendo igualmente em conta que a 

ANACOM pretendia evitar uma regulação oscilante de preços, contribuíram para a 

manutenção dos preços inicialmente fixados. 

No projeto de medida notificado, a ANACOM propõe reduzir em 35 % os preços 

máximos mensais de acesso às condutas e em 20 % os preços máximos mensais de 

acesso aos postes. A revisão de preços efetuada pela ANACOM baseia-se nos dados 

contabilísticos regulatórios da MEO relativos a 2019, auditados por uma entidade 

independente22. A ANACOM mantém a diferenciação dos preços mensais de acesso 

a condutas e subcondutas entre, por um lado, os municípios de Lisboa e do Porto e, 

por outro, os restantes municípios do país. A ANACOM23 considera que esta 

diferenciação de preços é adequada, tendo em conta a variação dos preços associada 

à ocupação de terrenos nos municípios de Lisboa e Porto em comparação com 

outras áreas geográficas.  

20
As margens para as ofertas reguladas de acesso a condutas e postes foram negativas até 2016 e 

tornaram-se positivas a partir de 2017. 

21
Resposta à pergunta 12 do 1.º pedido de informações. 

22
De acordo com a resposta à pergunta 21 do 1.º pedido de informações, os dados de 2020 ainda não 

foram auditados. Esta auditoria não deverá estar concluída antes do quarto trimestre de 2022. 

23
Resposta à pergunta 24 do 1.º pedido de informações, confirmada pela resposta à pergunta 3 do 2.º 

pedido de informações. 
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Na sua resposta ao pedido de informações24, a ANACOM explica que o sistema de 

contabilidade analítica da MEO utilizado para efeitos regulatórios é um modelo de 

custos totalmente distribuídos (FDC) genericamente valorizado a custos históricos e 

ancorado na operação da própria MEO. Por conseguinte, os resultados refletem os 

custos efetivamente suportados pela MEO, excluindo considerações relacionadas 

com a eficiência.  

De acordo com a ANACOM25, a evolução dos custos das condutas e postes no 

sistema contabilístico da MEO explica-se quase exclusivamente pela amortização e 

pela diminuição do custo de capital. A ANACOM considera um período de 

amortização de 40 anos para as condutas e de 20 anos para os postes26. No projeto 

de medida notificado, a ANACOM estima que % da rede de condutas e  and 
% da rede de postes estavam amortizados em 2019. 

A ANACOM apenas analisa os preços mensais recorrentes de acesso para a 

ORAC27 e a ORAP28, uma vez que esses preços prevalecem em termos de afetação 

de custos e receitas no âmbito dos dados contabilísticos regulatórios da MEO 

relativos a 2019. Na sua resposta ao pedido de informações29, a ANACOM explica 

que, embora a redução proposta se aplique apenas aos preços mensais de acesso, 

tem em conta todos os serviços da oferta de referência com o objetivo de alcançar, 

no seu conjunto, uma margem próxima de zero para a MEO. De acordo com a 

ANACOM, esta seria a forma mais eficaz de alcançar uma margem zero para a 

MEO no que se refere ao fornecimento de acesso regulado às suas condutas e aos 

seus postes.  

De acordo com o projeto de medida notificado, os preços máximos mensais de 

acesso revistos devem ser aplicados retroativamente a partir da data em que o 

projeto de medida foi aprovado pela ANACOM (15 de fevereiro de 2022). A 

ANACOM alega que essa retroatividade se justifica, por um lado, porque é 

24
Resposta à pergunta 16 do 1.º pedido de informações. De acordo com a mesma resposta, sem prejuízo 

das conclusões sobre a existência de PMS que vier a resultar da futura análise de mercados, a 

ANACOM não afasta a possibilidade de promover um novo quadro regulatório no âmbito destas 

ofertas, incluindo, nesse contexto, a possibilidade — se considerada necessária, justificada e 

proporcionada — de se construir um novo modelo de custeio, baseado num operador hipotético 

eficiente. 

25
Resposta à pergunta 11 do 1.º pedido de informações. 

26
Resposta à pergunta 10 do 1.º pedido de informações. 

27
De acordo com a resposta à pergunta 7 do 1.º pedido de informações, na ORAC estão previstos os 

preços dos seguintes serviços: i) informação — acesso à Extranet (valores desagregados por distrito); 

ii) análise de viabilidade; iii) acesso e instalação (incluindo os preços mensais de acesso às

infraestruturas); iv) intervenção (correspondente aos preços do serviço de acompanhamento e

supervisão dos trabalhos a realizar pelo beneficiário da ORAC); v) remoção; vi) desobstruções

(definidas caso a caso, devendo ser previamente aceites pelo beneficiário); e vii) acompanhamento e

supervisão dos trabalhos.

28
De acordo com a resposta à pergunta 7 do 1.º pedido de informações, na ORAP estão previstos os 

preços dos seguintes serviços: i) viabilidade e instalação, incluindo os seguintes serviços: análise de 

viabilidade, adequação garantida, adequação normal, acesso e instalação, ocupação (abrangendo os 

preços mensais de acesso às infraestruturas); ii) intervenção (correspondente aos preços do serviço de 

acompanhamento e supervisão dos trabalhos a realizar pelo beneficiário da ORAP); iii) remoção; e iv) 

acompanhamento e supervisão. 

29
Resposta à pergunta 7 do 1.º pedido de informações. 
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permitida pelo artigo 68.º, n.º 3, alínea a), da Lei das Comunicações Eletrónicas30 e, 

por outro, pela necessidade de dar cumprimento à obrigação de orientação para os 

custos imposta à MEO. 

Na sua resposta ao pedido de informações31, a ANACOM acrescenta que esta 

decisão se baseia no entendimento de que é necessário estabelecer um equilíbrio 

entre a eficiência e a incerteza, na medida em que se pretende obter as vantagens 

decorrentes da antecipação da entrada em vigor da medida regulatória com a 

promoção da previsibilidade regulatória para todos os afetados pelas decisões da 

ANACOM (neste caso, com a consequente entrada em vigor antecipada da redução 

de preços). 

3. COMENTÁRIOS 

Após ter examinado a notificação e as informações adicionais prestadas pela ANACOM, 

a Comissão formula os seguintes comentários32: 

3.1. Necessidade urgente de uma revisão atempada dos mercados e dos preços  

A Comissão congratula-se com a notificação da ANACOM dos preços mensais de 

acesso a condutas e postes, que não tinham sido atualizados desde 2006/2007 e 

2010, respetivamente.  

Ao mesmo tempo, a Comissão observa, tal como fez em processos anteriores, que 

os preços de vários produtos de acesso regulado em Portugal não foram atualizados 

durante um longo período (LLU, «bitstream» baseado na rede de cobre e circuitos 

alugados). As notificações à Comissão da revisão dos mercados de acesso local 

grossista num local fixo, de capacidade específica grossista33, de acesso central 

grossista para produtos de grande difusão 34 e de segmentos de trânsito de circuitos 

alugados35 também estão em atraso. 

A Comissão toma devida nota do calendário previsto pela ANACOM para as 

consultas públicas relativas às revisões dos mercados de acesso local grossista num 

local fixo, de capacidade específica grossista (incluindo também o mercado de 

                                                 
30

 Segundo o qual «a ARN pode ainda determinar [...] alterações às ofertas de referência publicitadas, a 

qualquer tempo e se necessário com efeito retroativo, por forma a tornar efetivas as obrigações 

impostas em conformidade com o disposto no artigo 66.º». 

31
 Resposta à pergunta 5 do 1.º pedido de informações. 

32
 Em conformidade com o artigo 32.º, n.º 3, do código. 

33
 Correspondente ao mercado 2 na Recomendação Mercados Relevantes de 2020. 

34
 Correspondente ao mercado 3b na Recomendação 2014/710/UE da Comissão, de 9 de outubro de 

2014, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulamentação ex ante em conformidade com a Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas (JO L 295 de 11.10.2014, p. 79). 

35
 Correspondente ao mercado 14 na Recomendação 2003/311/CE da Comissão, de 11 de fevereiro de 

2003, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulamentação ex ante, em conformidade com o disposto na Diretiva 2002/21/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços 

de comunicações eletrónicas (JO L 114 de 8.5.2003, p. 45). 
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segmentos de trânsito de circuitos alugados) e de acesso central grossista para 

produtos de grande difusão, nomeadamente o segundo semestre de 2022. Sob 

reserva de não serem necessárias alterações significativas após as consultas 

públicas, a ANACOM prevê notificar os projetos de medidas à Comissão no prazo 

de cerca de quatro meses após o lançamento das respetivas consultas nacionais. 

A Comissão insta a ANACOM a respeitar os prazos estabelecidos no código para 

rever e notificar regularmente à Comissão a situação dos mercados e os preços de 

acesso regulado correspondentes. A este respeito, a Comissão espera que a 

ANACOM cumpra o seu calendário sem mais atrasos, tal como comunicado na sua 

resposta ao pedido de informações. 

3.2. Retroatividade 

A Comissão observa que, segundo a ANACOM, não foi necessário atualizar os 

preços regulados de acesso às condutas e postes da MEO durante 15/16 e 12 anos, 

respetivamente. Decorrido um tão longo período sem revisões dos preços, a 

ANACOM tenciona agora aplicar os preços revistos com efeitos retroativos a partir 

de 15 de fevereiro de 2022.  

A Comissão insta a ANACOM a evitar fixar preços com efeitos retroativos, uma 

vez que tal gera incerteza jurídica para os intervenientes no mercado. A Comissão 

considera que a aplicação das decisões deve, em princípio, ser prospetiva e não 

retroativa. Em vez disso, a ANACOM deve assegurar que os preços são revistos 

periodicamente, a fim de garantir que correspondem às condições económicas 

prevalecentes ao longo de um determinado ciclo regulamentar.  

3.3. Necessidade de notificar quaisquer alterações futuras das ofertas de 

referência 

A ANACOM referiu36 que, em 2009 e 2014, respetivamente, emitiu duas decisões 

que alteram a ORAC37 e a ORAP38, que não foram submetidas a consulta a nível da 

UE. A Comissão toma nota da opinião da ANACOM, segundo a qual as referidas 

decisões não deveriam ter sido notificadas a nível da UE, uma vez que não 

constituíam alterações das obrigações já impostas à MEO (na altura, a PT 

Comunicações S.A.), destinando-se apenas a estabelecer procedimentos e prazos 

normalizados para o envio e divulgação das informações já recolhidas.   

No entanto, a Comissão considera que essas decisões constituem uma alteração de 

uma oferta de referência e, por conseguinte, das obrigações regulatórias impostas à 

MEO. Nos termos do código, é importante que as autoridades reguladoras nacionais 

consultem todas as partes interessadas sobre as medidas propostas e tenham em 

conta os seus comentários antes de adotarem uma decisão final. Além disso, a fim 

de garantir que as decisões a nível nacional não tenham efeitos negativos no 

                                                 
36

 Resposta à pergunta 4 do 1.º pedido de informações, confirmada pela resposta à pergunta 2b do 2.º 

pedido de informações. 

37
 A decisão de 11.3.2009 sobre a publicação dos níveis de desempenho na qualidade de serviço (QoS) 

de várias ofertas grossistas, incluindo a ORAC.  

38
 A decisão de 11.12.2014 sobre a publicação dos níveis de desempenho na qualidade de serviço da 

ORAP. 



 

8 

mercado interno ou nos objetivos do TFUE39, as autoridades reguladoras nacionais 

devem ainda notificar determinadas decisões à Comissão e às outras autoridades 

reguladoras nacionais, a fim de lhes dar a oportunidade de apresentar comentários. 

A Comissão recorda à ANACOM que uma oferta de referência constitui uma 

obrigação regulatória, como referido nos artigos 67.º e 69.º do Código, e que a sua 

alteração afeta o comércio entre os Estados-Membros. Por conseguinte, os projetos 

de medidas em causa devem ser notificados nos termos do artigo 32.º do código. 

A este respeito, importa recordar que, nos termos do ponto 17, alínea a), da 

Recomendação 2021/55440, as alterações de ofertas de referência que contenham 

pequenos ajustamentos das obrigações já definidas podem ser notificadas através do 

procedimento de notificação abreviado.  

Tendo em conta o que precede, a Comissão sublinha a obrigação da ANACOM de 

notificar os seus projetos de decisões e, subsequentemente, as decisões adotadas 

sobre novas ofertas de referência ou alterações destas ofertas.  

 

Nos termos do artigo 32.º, n.º 8, do código, a ANACOM deve ter na melhor conta os 

comentários de outras ARN, do ORECE e da Comissão e pode adotar o projeto de 

medida resultante. Caso o faça, a ARN deve comunicá-lo à Comissão. 

A posição da Comissão sobre esta notificação específica não prejudica a posição que 

eventualmente possa vir a tomar sobre outros projetos de medidas notificados. 

  

                                                 
39

 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (JO C 202 de 7.6.2016, p. 47). 

40
 Recomendação (UE) 2021/554 da Comissão, de 30 de março de 2021, sobre a forma, o conteúdo, os 

prazos e o grau de pormenor das notificações efetuadas ao abrigo dos procedimentos previstos no 

artigo 32.º da Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código 

Europeu das Comunicações Eletrónicas (JO L 112 de 31.3.2021, p. 5). 
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Em conformidade com o ponto 6 da Recomendação 2021/554, a Comissão publicará o 

presente documento no seu sítio Web. Se a ANACOM considerar que, de acordo com as 

regras da UE e as regras nacionais em matéria de sigilo comercial, o presente documento 

contém informações confidenciais que deseje ver suprimidas antes da publicação, deve 

informar do facto a Comissão41 no prazo de três dias úteis a contar da sua receção42. Esse 

pedido deve ser devidamente fundamentado. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela Comissão,  

Roberto Viola  

Diretor-Geral  

                                                 
41

 Por correio eletrónico: CNECT-markets-notifications@ec.europa.eu. 

42
 A Comissão pode divulgar os resultados da sua avaliação antes do termo desse prazo de três dias. 

 




