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1. Introdução 

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

a 25.05.2018, o sentido provável de decisão (doravante SPD) relativo às alterações à oferta 

de referência de acesso a condutas (ORAC) e à oferta de referência de acesso a postes 

(ORAP). 

Foi deliberado submeter este SPD a audiência prévia dos interessados, ao abrigo dos artigos 

121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), bem como ao 

procedimento geral de consulta estabelecido no artigo 8.º da Lei das Comunicações 

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

ambos os casos, o prazo de 40 dias úteis para os interessados se pronunciarem por escrito e 

em língua portuguesa. 

O procedimento geral de consulta iniciou-se a 04.06.2018, com a publicação do SPD no sítio 

da ANACOM na Internet1. 

Posteriormente, na sequência de um pedido apresentado a 26.06.2018 pela NOS 

Comunicações, S.A., pela NOS Açores Comunicações, S.A. e pela NOS Madeira 

Comunicações, S.A (doravante NOS), por deliberação de 06.07.2018, a ANACOM aprovou a 

prorrogação do prazo do procedimento de audiência prévia e do procedimento geral de 

consulta sobre o referido SPD até 13.08.20182. 

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

pronúncias das seguintes entidades: 

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

 EPOCH – Telecomsolutions, Lda. (EPOCH); 

 Fibroglobal – Comunicações Electrónicas, S.A. (Fibroglobal); 

 Instituto Eletrotécnico Português (IEP); 

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

 NOS SGPS, S.A.3 (NOS); 

                                                           

1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1436319. 

2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456192. 

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

Comunicações, S.A. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=324016
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1436319
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456192
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 NOWO Communications, S.A. (NOWO) e ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. 

(ONI) através de resposta conjunta (doravante NOWO/ONI); 

 Ordem dos Engenheiros (OE); 

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

Nos termos dos “Procedimentos de Consulta do ICP-ANACOM”, aprovados por deliberação 

de 12.02.20044, a ANACOM analisa as pronúncias recebidas e disponibiliza um relatório 

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

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

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

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

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

recebidas, salvaguardando a informação que os interessados tenham identificado claramente 

como confidencial.  

O presente relatório constitui parte integrante da decisão final da ANACOM relativa às 

alterações à ORAC e à ORAP. Por uma questão de facilidade de leitura e acompanhamento 

do presente relatório, replica-se a estrutura de secções (e subsecções) adotada no SPD. 

1.1. Diligências complementares 

Ao abrigo do disposto no artigo 125.º do CPA, a ANACOM desenvolveu oficiosamente as 

seguintes diligências complementares:  

a) a ANACOM realizou reuniões com os operadores (MEO, a 09.07.2018, e com a NOS, 

a 06.09.2018), a pedido dos mesmos, sobre os principais impactos do SPD; 

b) em 20.09.2018 foram remetidos ofícios à MEO e aos beneficiários da ORAP5 (o Grupo 

DSTelecom, S.A.6, a Fibroglobal, a NOS, a NOWO e a Vodafone) com pedidos de 

informação ao abrigo do artigo 108.º da LCE relacionados especificamente com drop 

de cliente; 

                                                           

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

5 Com pedidos de instalação apresentados durante 2018. 

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

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=406715
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c) em 17.10.2018 foram solicitados esclarecimentos adicionais à MEO, e ainda aos 

beneficiários NOWO e NOS na sequência das respostas recebidas; 

d) em 14.11.2018 e em 14.12.20187 foram solicitados novos esclarecimentos à MEO, na 

sequência das respostas recebidas aos pedidos que as antecederam; 

e) entre 30.10.2018 e 09.11.2018, foram realizadas reuniões, a pedido da ANACOM, com 

as empresas subcontratadas para efeitos da instalação de drop de cliente identificadas 

pelos beneficiários da ORAP como sendo os seus principais instaladores. 

2. Apreciação na generalidade 

A AR Telecom considera o SPD em consulta globalmente positivo e vem nesta sede reforçar 

alguns dos pontos, acrescentando informação mais específica relacionada com a base de 

dados (BD) da ORAC e procedimentos de faturação, de modo a que a ANACOM possa tomar 

uma decisão final com uma base mais sustentada sobre aquelas matérias. 

A EPOCH entende que o SPD em consulta e os pontos a analisar têm fundamentalmente a 

ver com o relacionamento entre a MEO e os beneficiários em praticamente todas as fases do 

processo (e.g., disponibilidade de informação, viabilidade, prazos, preços a praticar, 

faturação) pelo que, a seu ver, são estes que terão de se entender para encontrar a melhor 

solução, cabendo à ANACOM a decisão final. Considera a EPOCH que, sendo uma entidade 

que não participa/beneficia diretamente do processo, não é correto pronunciar-se sobre o 

mesmo. No entanto, no seu comentário a EPOCH faz referência aos seguintes aspectos sobre 

os quais entendeu emitir opinião, a saber: a oferta de fibra ótica escura (FOE) e a intervenção 

dos beneficiários em juntas existentes da MEO (ponto decisional D16 do SPD), a 

credenciação ORAC e ORAP e o lapso no texto (discrepância entre a referência a 2 anos e 

48 meses).  

A Fibroglobal não faz nenhuma apreciação genérica do SPD, apresentando comentários e 

sugestões em relação a algumas determinações constantes do mesmo.  

O IEP considera que as alterações introduzidas na ORAC e na ORAP consubstanciam-se 

maioritariamente em alterações processuais, associadas aos serviços disponibilizados no 

                                                           

7 O prazo de resposta da MEO a este pedido de informação foi prorrogado pela ANACOM por ofício de 21.12.2018, 

na sequência de solicitação da MEO de 19.12.2018. 
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âmbito dessas ofertas de referência, e no aumento dos custos operacionais das diversas 

empresas beneficiárias desses serviços.  

Numa perspetiva de entidade formadora, entende o IEP que para as entidades formadoras a 

única consequência decorrente das alterações em apreço é a necessidade de proceder a uma 

atualização dos seus suportes formativos. Como tal, considera pacífica essa atualização 

desde que exista uma uniformização e harmonização de conteúdos e metodologias, quer para 

os cursos habilitantes quer para os cursos de renovação. Para o IEP, esta alteração, apesar 

de um pouco onerosa, pode constituir uma forma das empresas se preocuparem um pouco 

mais com a questão das qualificações e credenciações dos seus técnicos executantes. 

O IEP questiona ainda de que forma é assegurada a imparcialidade e isenção de empresas 

prestadoras de serviços no âmbito da ORAC e da ORAP quando simultaneamente são 

entidades formadoras dos cursos de ORAC e ORAP, alegando que poderão ser “juízes em 

causa própria”. 

A MEO começa por expressar o seu orgulho pelo nível state-of-the-art das ofertas ORAC e 

ORAP, que constituem, a seu ver, uma referência internacional incontornável relativamente a 

ofertas de acesso a infraestruturas passivas e são a chave de sucesso do mercado português 

no que respeita ao desenvolvimento da concorrência entre infraestruturas. A MEO refere que 

é frequentemente interpelada a propósito destas ofertas por reguladores, operadores e outras 

entidades estrangeiras (como empresas de consultoria e organismos públicos), interesse este 

que é motivado pelo facto de a ORAC e a ORAP se destacarem de forma significativa nos 

benchmarks internacionais, quer ao nível dos preços, quer em relação a aspectos 

operacionais (extensão da cobertura, níveis de qualidade de serviço [QoS], automatização de 

processos e sistemas de informação [SI] de suporte)8. 

Defende a MEO que o estado de desenvolvimento e o nível de sofisticação alcançados na 

ORAC e na ORAP foram decisivos para a estratégia regulatória seguida em Portugal, 

fundamentalmente baseada no acesso regulado às suas infraestruturas passivas e em 

obrigações simétricas no acesso às infraestruturas verticais dos edifícios. Segundo este 

operador, esta estratégia permitiu baixar as barreiras à entrada e à expansão, criou os 

incentivos corretos ao investimento e resultou no rápido desenvolvimento das redes de nova 

                                                           

8 A MEO apresenta como exemplo, o relatório da WIK “Best practice for passive infrastructure access” disponível 

em https://www.wik.org/index.php?id=877&L=1.  

https://www.wik.org/index.php?id=877&L=1
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geração em Portugal, tornando o país num expoente europeu a este nível. Neste contexto, a 

MEO refere continuar empenhada na introdução de melhorias adicionais nestas ofertas, em 

particular na ORAP (atualmente sem processos automatizados), e encara a presente consulta 

como uma oportunidade nesse sentido, não obstante haver vários aspectos no SPD com os 

quais não se conforma e que merecem, no seu entender, reponderação por parte da 

ANACOM.  

Em primeiro lugar, no entender da MEO, a complexidade do SPD e o grau de intervenção nas 

ofertas que é preconizado não parecem justificáveis, desde logo, face aos níveis crescentes 

de utilização que a ORAC e a ORAP vêm registando, refletidos na expansão continuada das 

redes dos operadores que utilizam estas ofertas no seu processo produtivo e no consequente 

aumento da competitividade no mercado. Ou seja, se as condições vigentes da ORAC e da 

ORAP permitiram um notável desenvolvimento das redes e da concorrência ao ponto de 

colocar Portugal num lugar de destaque a nível europeu, é de presumir, no entender da MEO, 

que as ineficiências que subsistem dizem respeito a questões relativamente menos 

importantes, pelo que, a seu ver, novas alterações a estas duas ofertas de referência devem 

ser sujeitas a uma ponderação especialmente cuidada. Porém, segundo a MEO, em diversas 

ocasiões a ANACOM não fundamenta as suas propostas de decisão com as análises de 

proporcionalidade que, no entender da empresa, se exigiam, pesando os custos de 

implementação das medidas com os respetivos méritos incrementais.  

Refere a MEO que várias das propostas de decisão constantes do SPD têm por base queixas 

e preocupações apresentadas pelos beneficiários que, contudo, carecem de uma avaliação 

quanto à respetiva criticidade e relevância (i.e., número de ocorrências), particularmente face 

ao impacto associado à implementação das alterações sugeridas, nomeadamente ao nível de 

alteração de procedimentos e desenvolvimentos de SI. Acrescenta a MEO que, em certos 

casos, as propostas de decisão constantes do SPD chegam até a exceder o princípio da 

equivalência de input (EdI), o que consubstancia adicionalmente, na sua perspetiva, uma 

violação automática do princípio regulatório que impede a discriminação indevida de qualquer 

entidade.  

Em segundo lugar, é entendimento da MEO que o SPD não alcança o devido balanço entre 

a atribuição de maior autonomia e agilidade aos beneficiários no acesso às suas 

infraestruturas e a introdução de penalidades que promova a utilização dessas infraestruturas 

de acordo com as regras definidas nas ofertas, disciplinando a atuação dos beneficiários.  
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No que se refere ao tema das penalidades, a MEO refere que a ANACOM pretende que se 

proceda, quer à eliminação, quer à redução (muitas das vezes, drástica) das penalidades 

previstas nas versões suspensas das ofertas. A este propósito, refere a MEO que a ANACOM 

começa por reconhecer que, associada à maior flexibilização da atuação dos beneficiários 

deve corresponder um aumento da respetiva responsabilização. No entanto, considera a 

empresa que não é apenas isso que resulta do SPD: nas decisões que pretende impor em 

matéria de penalidades, a ANACOM parece olvidar-se por completo que estas não têm – não 

devem ter – natureza compensatória, devendo antes assumir um caráter dissuasor do 

incumprimento (sobretudo, do incumprimento intencional e reiterado).  

Segundo este operador, sobretudo naqueles casos em que o que se pretende não é tanto 

compensar a MEO pelos eventuais danos causados por um determinado incumprimento das 

regras da ORAC/ORAP, mas antes dissuadir um tal incumprimento – de que alega ser 

expoente máximo a ocupação indevida de condutas e postes –, a penalidade só é “funcional” 

se o respetivo montante tornar o incumprimento claramente desvantajoso para o potencial 

infrator. Ou seja, defende a MEO que num contexto de EdI e de maior flexibilização e 

autonomia do acesso às infraestruturas da MEO, como aquele que a ANACOM pretende 

impor no SPD, revela-se essencial que, pelo menos, determinadas penalidades tenham 

caráter compulsório – i.e., tenham como objetivo primordial a pressão com vista ao 

cumprimento (e não a indemnização por incumprimento, ainda que esta deva, naturalmente, 

ser sempre assegurada, por subsunção). Porém, entende a MEO que a redução por parte da 

ANACOM das penalidades por si propostas nos termos que são sugeridos no SPD, retira-

lhes, na maior parte dos casos, a natureza compulsivo-sancionatória de que muitas das 

penalidades em causa se deveriam revestir. Para a MEO, tal redução não é sequer 

compensada pela possibilidade de o incumprimento reiterado ser mais severamente punido.  

Refere a MEO que o caso da penalidade 2 (ocupação indevida) é sem dúvida o mais chocante, 

uma vez que:  

a) a penalidade proposta pela ANACOM torna potencialmente vantajoso o incumprimento, 

criando assim um incentivo perverso a que o mesmo seja praticado; 

b) há consciência de se tratar de uma situação em que há um histórico de incumprimento 

reiterado por parte dos beneficiários, sobretudo ao nível da ORAP (drop de cliente); 
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c) se está perante um incumprimento que é necessariamente doloso, já que, a seu ver, não 

é concebível que os beneficiários instalem cabos nas infraestruturas passivas da MEO 

sem um pedido válido por mera negligência; 

d) constitui um incumprimento de difícil deteção pela MEO, já que não é possível mobilizar 

recursos que fiscalizem permanentemente a existência, ao longo dos milhares de 

quilómetros de infraestruturas, de cabos ou equipamentos instalados sem um pedido 

válido; e  

e) apresenta um elevado grau de intrusão por comparação com outros incumprimentos, com 

impacto negativo mesmo sobre os beneficiários cumpridores (dado que não permite a 

manutenção de um cadastro atualizado).  

Tudo isto são circunstâncias que, no entender da MEO, recomendariam fortemente a 

imposição de uma penalidade com natureza verdadeiramente compulsivo-sancionatória, 

como aquela que a empresa propôs.  

Nota ainda a MEO que o incumprimento reiterado da NOS por ocupação indevida chega a ser 

abertamente admitido pela própria, quando afirma9, no que se refere à instalação de drop de 

cliente em postes, que a MEO introduziu na ORAP uma “mensalidade até hoje inexistente” e 

que não é aceitável “que também seja imposto o envio de cadastro após instalação do drop”10. 

Ou seja, para a MEO o SPD veio tornar claro que a NOS, ao arrepio das regras da ORAP em 

vigor, instala drop de cliente nos postes da MEO sem efetuar qualquer pedido, notificação ou 

pagamento e, pior, defende que assim deve continuar. Refere a MEO que a atuação da NOS 

tem, inegavelmente, impactos graves sobre a sua operação, não apenas a nível financeiro, 

mas sobretudo operacionais, de controlo de cadastro e legais, incluindo a nível de definição 

das responsabilidades.  

Refere a MEO que também a recente intervenção da ANACOM num procedimento de 

resolução de litígio com a Vodafone, tendo justamente por objeto a instalação de drop de 

cliente em postes da MEO sem qualquer pedido válido e sem posterior envio de cadastro, 

permitiu concluir que esta é uma situação de efetivo e reiterado incumprimento por parte dos 

beneficiários da ORAP, ao qual se soma o incumprimento por não envio de cadastro 

                                                           

9 Na carta enviada à ANACOM em 12.06.2017 (cfr. indicado na pág. 104 do SPD). 

10 Cfr. pág. 105 do SPD. 
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atualizado, com todas as consequências nefastas daí decorrentes, as quais afetam todos os 

operadores.  

Acrescenta a empresa que o facto de a NOS ter manifestado uma posição que revela um 

profundo desprezo pelo tema das ocupações indevidas deveria também ter levado a 

ANACOM a adotar uma posição bastante diversa sobre a matéria, por ser revelador de que, 

exceto se na presença de fortes incentivos ao cumprimento, este operador não tenciona 

(passar a) cumprir as regras definidas. A este respeito, refere a MEO que é eloquente que, 

para a NOS11, só deva haver lugar a penalidades nos casos em que uma ocupação indevida 

“conduza a uma situação em que uma conduta passa a estar inviável” em virtude de apenas 

nessa situação poder existir “um dano à MEO”. A MEO menciona que, mesmo neste caso, 

para a NOS a penalidade deverá ser suave, correspondendo à aplicação de um fator de 1,5 

sobre o preço de ocupação da infraestrutura em causa.  

A MEO afirma não compreender que, perante todos estes dados objetivos, a ANACOM não 

tenha ponderado de outra maneira a posição manifestada pela MEO e os problemas de 

incumprimento da ORAC e da ORAP que esta efetivamente enfrenta.  

Segundo a MEO, apesar de no SPD a ANACOM reconhecer que “A MEO informou ainda que 

não dispõe de informação sistematizada sobre o número de ocorrências para cada tipo de 

incumprimento, mas destacou que o maior volume de casos se refere a acessos indevidos e 

a ocupações ilícitas (incluindo de drop de cliente), sendo estes os incumprimentos que a MEO 

considera mais críticos e graves. Segundo a MEO, o volume de casos detetados tem vindo a 

crescer significativamente, resultado do facto de não dispor de mecanismos eficazes para pôr 

termo a estas situações, alegando haver uma convicção instalada no mercado de que ‘o crime 

compensa’. Na opinião da MEO, apenas a introdução das penalidades pode reverter a 

situação e permitir à MEO a gestão adequada das suas infraestruturas. A MEO acrescentou 

ainda que dificilmente compreende as preocupações dos beneficiários sobre esta matéria 

alegando que a não aplicação de penalidades depende exclusivamente do seu 

comportamento, tendo para o efeito apenas de cumprir com as condições das ofertas.”, o 

Regulador pretende impor reduções das penalidades por si propostas, nomeadamente para 

os incumprimentos que revelam especial grau de dolo e de intrusão, que lhe retiram por 

completo o caráter compulsório, de pressão com vista ao cumprimento, que necessariamente 

deveriam ter. Ainda segundo a MEO, de acordo com o racional que a ANACOM parece seguir, 

                                                           

11 Cfr. pág. 46 do SPD. 
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as penalidades aparentam ser dimensionadas para compensar a empresa pelos danos 

sofridos, ao invés de servirem, também, para dissuadir os beneficiários de incumprir (mesmo 

naquelas situações em que o Regulador tem consciência da existência, já hoje, de um 

incumprimento doloso, reiterado e de difícil deteção).  

Para a MEO, basta atentar no que se passa relativamente a outros tipos de incumprimento 

por acesso indevido, nomeadamente noutros sectores, para constatar que as penalidades em 

causa se destinam, por natureza, a dissuadir o incumprimento e não a repor a situação que 

teria existido se o incumprimento não se tivesse verificado. Para este operador é essencial 

distinguir o nível de penalidade, consoante a mesma tenha ocorrido a título de dolo ou de 

mera negligência12.  

Em suma, a MEO considera que a redução, proposta no SPD, do valor de certas penalidades, 

para além de, a seu ver, não respeitar o princípio da proporcionalidade (em especial na 

vertente da adequação), terá efeitos manifestamente perniciosos, não podendo ser por si 

aceite.  

Acrescenta a empresa que esta posição do Regulador contrasta fortemente com a postura 

adotada pela ANACOM no SPD no que se refere às penalidades aplicáveis à MEO por 

incumprimento de SLA (service level agreement), dando, a título de exemplo, o ponto 

decisional D34 (ORAC) e o D60 (ORAP), ao abrigo dos quais a ANACOM propõe que, no 

caso de (mero) erro cadastral detetado em fase de instalação de cabos pelo beneficiário, a 

MEO pague uma penalidade de 400 euros.  

Menciona a MEO que a ANACOM não cuida sequer de ponderar se tal erro é atribuível à MEO 

– no entender deste operador, para a ANACOM, a MEO deve pagar aquele montante, 

independentemente de ter ou não qualquer responsabilidade pelo erro cadastral.  

Segundo a MEO, a disparidade de perspetivas é por demais evidente: na perspetiva da 

ANACOM, um mero erro cadastral da MEO (que, por natureza, não é intencional e que, na 

pior das hipóteses, decorrerá de negligência) deve ser alvo de uma penalidade de 400 euros. 

Já, porém, uma ocupação indevida pelo beneficiário – necessariamente dolosa e 

frequentemente reiterada – é punida com um valor máximo de dois anos de ocupação, valor 

que será previsivelmente sempre inferior ao acima indicado. E isto, segundo a empresa, 

                                                           

12 A MEO apresenta, a título de exemplo, o caso das concessões de infraestruturas rodoviárias que considera ser 

especialmente paradigmático a este respeito. 
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independentemente da duração do incumprimento (que é ficcionada num máximo de 2 anos, 

mesmo que tenha perdurado durante um período muitíssimo superior) e do caráter reiterado 

do mesmo.  

No entender da MEO esta disparidade de perspetivas configura um tratamento discriminatório 

a seu desfavor, que afirma não poder aceitar, em respeito ao princípio da não discriminação 

indevida.  

Este aspecto da discriminação indevida, assim como o da ineficácia das penalidades 

propostas no SPD enquanto fator dissuasor dos incumprimentos, são, no entender da MEO, 

acentuados pelo facto de a ANACOM pretender, complementarmente, diferir a aplicabilidade 

da generalidade das penalidades por 6 meses, após a decisão final que vier a adotar, período 

que se alarga a 2 anos no caso das ocupações indevidas.  

A MEO rejeita as razões invocadas pela ANACOM para justificar tais períodos de carência 

para a aplicação das penalidades, sublinhando, em particular, não ser aceitável a 

condescendência para com os beneficiários das ofertas inerente a tais propostas.  

Posto isto, a MEO entende que as propostas de redução de penalidades por incumprimento 

da ORAC e da ORAP e de fixação dos respetivos períodos de carência, são, na maior parte 

dos casos, não apenas desproporcionais, como violadoras do princípio da não discriminação 

indevida.  

Em terceiro lugar, a MEO considera que o SPD incorpora algumas propostas de decisão que 

colidem diretamente com o direito de propriedade que a MEO tem sobre as suas condutas, 

pelo que não se conforma com tais decisões.  

Para a MEO, é surpreendente que a ANACOM pretenda deliberar sobre tais matérias, que 

colocam em causa a propriedade dos seus ativos, sem estar munida de uma análise 

fundamentada ou de uma avaliação de impacto, quando é a própria a reconhecer expressa e 

inequivocamente no SPD não lhe competir decidir ou intervir sobre temas de propriedade de 

infraestruturas. 

Em qualquer caso, a MEO especifica que a ORAC em vigor refere o seguinte: “A ORAC regula 

a disponibilização, por acordo, do acesso e utilização das Condutas e infraestrutura 

associada, cuja propriedade ou gestão incumba à MEO, para efeitos de instalação de cabos 
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das redes de comunicações eletrónicas das Beneficiárias, mediante solicitação expressa por 

parte destas.” (sublinhado da MEO). 

No caso específico dos pontos decisionais D16 e D50, a MEO entende que está em causa 

um nível de intrusão sobre a sua rede e as suas infraestruturas que não pode admitir.  

Considera a MEO inaceitável que outras entidades (que não por si subcontratadas) efetuem 

fusões nas “fibras mortas” dos seus cabos de fibra ótica, alegando que tal intervenção 

colocaria em risco a integridade e a segurança da sua rede e representaria um nível de 

intervenção sem qualquer precedente (conforme preconizado no ponto decisional D16). 

No que respeita às desobstruções (matéria abordada no ponto decisional D50), a MEO 

entende que qualquer desobstrução que envolva trabalhos de construção civil, incluindo 

abertura de condutas para colocação de sondas, deve ser efetuada exclusivamente por 

equipas da MEO. Defende assim que este princípio deve ser assegurado para não colocar 

em causa a integridade das infraestruturas, condutas e caixas de visita (CV), bem como os 

cabos de rede e equipamentos instalados nessas infraestruturas, quer os de propriedade da 

MEO, quer os dos restantes beneficiários. 

A NOS considera que se as alterações à ORAC e à ORAP se mantiverem, na decisão final, 

nos termos apresentados no SPD, terão um impacto fortemente negativo nos custos de 

desenvolvimento de rede e de ligação de clientes finais dos operadores presentes no mercado 

nacional.  

Por um lado, reconhece, no que diz respeito à construção da rede, que a proposta do 

Regulador apresenta alterações positivas no sentido da redução de prazos e simplificação de 

processos. Por outro lado, quanto à instalação de clientes finais, objetivo último de qualquer 

construção de rede comercial, a NOS entende que o teor da decisão da ANACOM é, em larga 

medida, incompreensível à luz do enquadramento legal, nacional e comunitário, em vigor, com 

efeitos devastadores no mercado.  

Considera a NOS que esta adjetivação representa uma fiel descrição dos impactos que 

aspectos centrais do SPD poderão ter no mercado e que resultam da não aplicação do 

princípio de EdI que foi imposto à MEO no que se refere à instalação de clientes.  

A NOS alega que tal será devastador, na medida em que implica um aumento exponencial 

dos custos em que os beneficiários têm vindo a incorrer ao longo das décadas de utilização 
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dos postes da MEO para a instalação de clientes com base nas infraestruturas civis 

propriedade da MEO. Ao mesmo tempo agrava o tratamento discriminatório dos beneficiários 

relativamente à utilização das ofertas reguladas, com elevados custos operacionais e de 

competitividade. Este agravamento de custos resulta, a seu ver, de diferentes aspectos, em 

concreto: 

a) a oneração da instalação individual de cada cliente;  

b) a aparente aceitação de custos recorrentes que, ao longo do histórico de utilização de 

postes da MEO, nunca existiram;  

c) a introdução de processos artificialmente burocráticos e que reduzem a flexibilidade dos 

beneficiários para assegurar uma instalação rápida e eficiente de novos clientes, bem 

como a resolução célere de avarias a clientes existentes. 

Segundo a NOS, estes processos, pela sua complexidade e maior morosidade, também 

aumentam os custos internos dos beneficiários na utilização das ofertas e aumentam a 

capacidade de retenção e/ou angariação seletiva de clientes pela MEO por via da visibilidade 

antecipada da localização geográfica de processos de mudança de operador que estejam a 

decorrer em cada momento e que se suportem na infraestrutura civil da MEO.  

Em concreto, e tomando como ponto de partida o seu parque, no que à instalação de clientes 

finais se refere, a NOS entende que as mudanças propostas implicam um aumento dos custos 

de [Início de Informação Confidencial – IIC]                            [Fim de Informação 

Confidencial – FIC] euros por ano, dos quais [IIC]                   [FIC] serão receita adicional 

da MEO.  

Segundo a NOS, a este valor acresce um custo adicional, one off, que, com a redação atual 

proposta pela ANACOM, a MEO poderá impor aos concorrentes que utilizem a sua 

infraestrutura de postes e condutas, e que poderá ascender a [IIC]                       [FIC] euros.  

No entanto, para a NOS será de esperar que, perante este movimento de um dos principais 

operadores fornecedores de infraestruturas civis, que está sujeito a regras específicas de 

orientação para os custos, as demais empresas que apresentam ofertas do mesmo tipo, 

municipais ou outras, rapidamente ajustarão os seus preços e práticas no sentido que agora 

o SPD pretende alterar.  
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Efetivamente, se o operador que está sujeito a um escrutínio mais apertado, no que se refere 

ao princípio da não discriminação e orientação dos preços para os custos, conseguir ver 

aprovada uma alteração deste tipo, entende a NOS que dificilmente as demais entidades que 

estando sujeitas ao mesmo tipo de obrigação, mas com menor grau de intrusão regulatória, 

deixarão de replicar esta prática e, dessa forma, aumentar de modo significativo as suas 

receitas.  

Atendendo a que os custos acima descritos se referem a apenas [IIC]                                               . 

[FIC] da NOS, entende este operador que é fácil depreender a gravidade do impacto que uma 

eventual replicação deste comportamento não deixará de ter na estrutura de custos dos 

beneficiários. 

A este respeito, refere a NOS que, em reunião havida com a Energias de Portugal, S.A. (EDP) 

em julho de 2018, os responsáveis dessa empresa transmitiram que estavam a acompanhar 

com interesse os desenvolvimentos que as ofertas reguladas de infraestruturas da MEO 

viessem a ter na sequência da consulta pública lançada pela ANACOM, de modo a retirar as 

consequências que daí possam advir para o seu negócio.  

Para a NOS, este resultado é tanto mais incompreensível se se tomar em consideração que 

a legislação nacional e europeia tem vindo a ser alterada nos últimos anos no sentido de os 

custos de construção de rede serem reduzidos de modo a incentivar o investimento em redes 

de nova geração nos vários Estados-Membros13.  

Em concreto, a NOS assinala que o Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, visa introduzir 

um conjunto de medidas de modo a “(…) assegurar uma rápida e extensa implantação de 

redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, mantendo, ao mesmo tempo, uma 

concorrência efetiva, sem afetar a segurança e o bom funcionamento das atuais 

infraestruturas públicas, a Diretiva promove o aumento da eficiência na utilização das 

infraestruturas existentes e a redução dos custos e dos obstáculos à realização de novas 

obras de engenharia civil.(…)”.  

Entende a NOS que as medidas preconizadas no SPD, em matéria de cabos de drop de 

cliente, vão no sentido oposto, na medida em que introduzem custos muito significativos que 

                                                           

13 A NOS faz referência à Diretiva n.º 2014/61/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, 

transposta para o normativo nacional por via do Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, com o objetivo de reforçar 

medidas de redução do custo de implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito. 
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serão diretamente imputáveis aos seus clientes finais e que, portanto, terão impacto direto e 

incontornável na competitividade das ofertas dos operadores no mercado, bem como assim 

nos clientes finais.  

Ou seja, em seu entender, as medidas previstas no SPD degradam de modo significativo as 

condições económicas e operacionais que a NOS disporá para efetuar a ligação de clientes 

finais à sua rede, ao mesmo tempo que dão à MEO uma vantagem competitiva objetiva, sobre 

os seus concorrentes mais diretos, na ativação de clientes finais onde essa ligação esteja 

dependente da utilização das suas infraestruturas de postes e condutas.  

Segundo a NOS, esta degradação resulta do incumprimento do princípio de EdI que a 

ANACOM impôs no âmbito da análise regulatória ao mercado grossista de acesso local num 

local fixo (mercado 3a), e que deverá constituir o eixo central de avaliação das deliberações 

agora propostas pelo Regulador.  

Se não for alterado, a NOS considera que o SPD terá como resultado a determinação de um 

conjunto de procedimentos e de condições aplicáveis à instalação de clientes finais que, não 

respeitando o princípio da EdI, impõem um conjunto desproporcionado de responsabilidades 

aos beneficiários sem lhes garantir a flexibilidade de funcionamento que lhes deveria ser 

concedida em contrapartida.  

Releva também a NOS que na análise ao SPD há necessidade de eliminar a penalização 

recorrente das redes Hybrid Fiber Coax (HFC) que está inerente à redação das ofertas da 

MEO. Em seu entender, em vários aspectos centrais das ofertas, observa-se que as 

condições definidas penalizam de modo injustificado e discriminatório as redes de alta 

capacidade suportadas em cabo coaxial, criando instrumentos que não respeitam o princípio 

de neutralidade tecnológica, favorecendo de modo injustificado as redes em fibra ótica.  

Ainda numa avaliação genérica, a NOS saúda o reconhecimento pela ANACOM da 

especificidade da construção de rede que foi feita num contexto onde não existiam ofertas 

reguladas, suportada em acordos específicos. Neste particular, a NOS reconhece o esforço 

efetuado pelo Regulador para assegurar um tratamento que reconheça a especificidade 

destas situações. No entanto, a NOS entende que é necessário densificar um conjunto de 

aspectos que garantam a aplicação dos princípios definidos de modo a minimizar a litigância 

que a aplicação destes princípios no terreno poderá acarretar.  
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Em conclusão, a NOS considera essencial que a ANACOM proceda à profunda revisão do 

SPD de modo a garantir que a revisão da ORAC e da ORAP cumpre com as obrigações 

impostas pelo Regulador ao operador notificado, em concreto relativamente aos princípios da 

EdI e da orientação dos preços para os custos, de modo a que estas ofertas sejam agentes 

dinamizadores do aumento da cobertura de redes de nova geração no país e, não, um 

obstáculo a esse objetivo. 

A NOWO/ONI referem que consideraram positiva a decisão da ANACOM de 29.06.2017, de 

suspender as versões 6 e 7 da ORAC e as versões 4 e 5 da ORAP, que introduziam vários 

aspectos operacionais e preços que consideravam serem muito problemáticos para os 

beneficiários, e relembram que tiveram oportunidade de comentar em detalhe estes aspectos 

na sua resposta datada de 09.06.2017 ao pedido da ANACOM de apresentação de 

comentários às versões 6 da ORAC e 4 da ORAP. 

A NOWO/ONI consideram também, globalmente positivas, as deliberações do SPD agora em 

consulta pública, pois entendem que eliminam vários dos problemas assinalados nos seus 

comentários de 09.06.2017 e acolhem, no todo ou em parte, um conjunto extenso de 

sugestões que apresentaram e que foram apresentadas por outros beneficiários, ao longo dos 

últimos anos, em melhoria destas ofertas. No entender destes prestadores, é expectável que 

as alterações introduzidas venham a melhorar significativamente a utilização da ORAC e da 

ORAP. 

No entanto, para a NOWO/ONI subsistem alguns problemas críticos relacionados com a 

atualização de cadastros, incluindo de instalações pré-entrada em vigor das ofertas, para 

efeitos de penalidades por ocupação indevida e com os procedimentos e preços associados 

aos cabos de drop de cliente na ORAP. 

A OE considera que o processo regulatório da ORAC e da ORAP apresenta-se demasiado 

complexo e assenta em especificidades muito variadas, pelo que o resultado final é, a seu 

ver, demasiadamente burocratizado e gerador de ineficiências com prejuízos para a MEO e 

restantes operadores. 

Segundo a OE, o problema da qualidade na ocupação das condutas e postes deveria merecer 

um maior cuidado da ANACOM, de modo a garantir um crescimento sustentado das redes 

dos operadores. Na opinião da OE, tratar esta matéria no âmbito de penalizações que a MEO 

quer ver alargadas e que os beneficiários acham desnecessárias, é teoricamente aceitável 
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em termos de incremento da concorrência, mas conduz, na prática, a uma degradação 

progressiva e continuada da ocupação da rede de condutas e de postes. Com efeito, segundo 

a OE, nenhum operador (neste caso, a MEO) teria disponibilidade para fiscalizar uma 

percentagem de intervenções aceitável e os preços praticados (com recurso a 

subempreiteiros) não garantem, na sua opinião, margens realistas para realização de 

intervenções com qualidade, pelo que o único instrumento razoável para garantir um mínimo 

de qualidade são as penalizações, que devem ter um peso suficiente para evitar o princípio 

de que o “crime compensa”. 

A OE considera que a disponibilização de FOE, quando não haja espaço em conduta ou poste 

é uma solução interessante, mas que traz alguns problemas relativos ao dimensionamento 

inicial desses troços de fibra com o pressuposto de fazer face às necessidades internas para 

crescimento e à oferta específica e faseada de resposta ao mercado. Refere que, esgotando 

essa disponibilidade, a MEO fica em situação desfavorável face aos seus concorrentes. Por 

outro lado, muitos dos concorrentes da MEO (operador com forte implementação no mercado) 

têm já uma rede de fibra significativa, pelo que a oferta de FOE quando não haja espaço em 

conduta ou poste, deveria também ser imposta aos operadores que dispusessem de cabos 

de fibra, nas mesmas situações em que se verificassem constrangimentos nas caixas de 

visita, condutas e/ou postes. Assim, para a OE, a ANACOM necessita desempenhar o seu 

papel de Regulador, de forma a assegurar equidade, transparência e justiça entre todos os 

operadores no acesso aos meios partilhados que lhes permitam desenvolver a sua atividade 

comercial. 

A Vodafone manifesta o seu acordo com a iniciativa de promoção de uma consulta pública 

sobre as alterações à ORAC e à ORAP, dada a enorme relevância e contributo destas ofertas 

para o desenvolvimento do sector das comunicações eletrónicas e, conforme unanimemente 

aceite, para o progresso económico e social do País.  

Relembra a Vodafone que tem vindo a pugnar pela necessidade de revisão das ofertas no 

sentido de dotá-las de melhores condições para os beneficiários e suprir as insuficiências das 

mesmas nas mais diversas matérias, em virtude de várias distorções já elencadas por este 

operador e que se traduzem, a seu ver, numa disrupção no desenvolvimento do mercado 

interno das redes e serviços de comunicações eletrónicas, assim gorando a concorrência na 

oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, de recursos e serviços conexos, e 

contribuindo para o acentuar da discriminação no tratamento das empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas.  
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Com efeito, refere a Vodafone que há muito tempo que tem vindo a requerer a atenção da 

ANACOM para os vários problemas que os operadores – e, em concreto, a própria – têm 

vindo a enfrentar na ultrapassagem das barreiras, à entrada e à sua permanência, neste 

mercado, pelo que entende que a presente iniciativa apenas peca por tardia.  

Realça a Vodafone que a presente consulta decorre da análise de mercados 3a e 3b14 objeto 

de decisão da ANACOM de 23.03.2017, ao abrigo da qual esta Autoridade impôs à MEO, 

entre outras obrigações, a introdução do princípio de EdI na ORAC e na ORAP e constatou 

de forma inexpugnável que tais ofertas não cumpriam (e não cumprem atualmente) 

efetivamente tal princípio. Alega a Vodafone que a imposição desta obrigação visava 

introduzir regras mais rigorosas em matéria de não discriminação na ORAC e na ORAP 

mediante a introdução de condições de concorrência equitativas, melhorias que concorreram 

para a não imposição de acesso à rede de fibra ótica da MEO.  

Porém, a Vodafone alega que, volvidos 16 meses sobre a data daquela decisão final, se 

verifica que estas novas regras não foram ainda introduzidas na ORAC e na ORAP, por razões 

que, a seu ver, não são alheias à ANACOM.  

Refere a Vodafone que, ao abrigo da mencionada decisão, a ANACOM conferiu à MEO a 

possibilidade de proceder, no prazo de 30 dias a contar da data sua notificação, à introdução 

de alterações na ORAC e na ORAP, com vista a uma maior aproximação ao princípio de EdI 

(cfr. Recomendação da Comissão n.º 2013/466/UE). Para a Vodafone, as alterações 

introduzidas pela MEO, no âmbito dessa prerrogativa, não asseguraram o padrão de EdI 

imposto pela ANACOM, pelo que as ofertas revistas pela MEO foram suspensas por decisão 

dessa Autoridade, de 29.06.2017. Nessa sede, a Vodafone assumiu que no prazo de 6 meses 

seriam impostas as alterações que se impunham necessárias à introdução do mencionado 

padrão de EdI na ORAC e na ORAP.  

Prosseguindo, a Vodafone diz lamentar que as alterações preconizadas pela ANACOM na 

decisão de 23.03.2017 ainda não tenham sido impostas à MEO, o que, no seu entender, 

proporciona a esse operador uma clara vantagem por manter a ORAC e a ORAP em 

condições concorrenciais não equitativas por um período de tempo relevante.  

                                                           

14 Mercado grossista de acesso central num local fixo para produtos de grande consumo. 
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Refere a Vodafone que, não obstante a MEO não ter procedido de forma deliberada à revisão 

da ORAC e da ORAP em consonância com as propostas por si apresentadas em sede de 

audiência prévia do procedimento relativo à análise dos mercados 3a e 3b e, bem assim, ter 

conseguido através de expedientes dilatórios adiado, de forma inaceitável, o cumprimento da 

imposição de um remédio (padrão de EdI na ORAC e na ORAP), beneficiou, imediata e 

paradoxalmente, da ausência de acesso regulado à sua rede de fibra ótica, sem que lhe tenha 

sido aplicada qualquer sanção por esse facto e tendo ainda conseguido obter da ANACOM 

uma decisão que impunha à Vodafone o seguimento de regras que este operador já havia 

considerado ilegais (por violação do princípio da EdI).  

A Vodafone considera que esta situação, que já tinha sido reportada por este operador à 

ANACOM com enorme preocupação, torna urgente a adoção de uma decisão final nesta 

matéria pelo Regulador que introduza de forma imperativa e imediata o quadro regulamentar 

que definiu na sua decisão de 23.03.2017.  

Neste contexto, é entendimento da Vodafone que até à adoção da decisão final pelo 

Regulador (e respetiva implementação pela MEO no prazo que lhe será concedido), seja 

ponderada a adoção de medidas urgentes e provisórias relativamente a pontos críticos, como 

seja o do procedimento de instalação de drop de cliente na ORAP e na ORAC, principalmente 

num cenário em que, segundo a Vodafone, a ANACOM sabe (e não poderia de qualquer 

forma desconhecer) que a sua aplicação, por parte da MEO, aos operadores alternativos 

também não é uniforme.  

Por outro lado, atento o hiato temporal decorrido entre a decisão da ANACOM relativa aos 

mercados 3a e 3b e a data em que a decisão final de alteração à ORAC e à ORAP venha a 

ser adotada, a Vodafone entende que deverá ser ponderada pelo Regulador a imposição de 

alterações com eficácia retroativa, de forma a tornar efetivas as obrigações impostas ao abrigo 

daquela decisão (cfr. artigo 68.º, n.º 3, alínea a), da LCE).  

A Vodafone assinala ainda que permanecem inalterados e carecidos de intervenção 

determinados pontos das ofertas – designadamente relativos à Extranet ORAC – que, a seu 

ver, se traduzem na promoção de cenários desproporcionados, desadequados e 

discriminatórios para os beneficiários das ofertas.  

Adicionalmente, a Vodafone faz notar que a ANACOM não justifica no SPD, por diversas 

vezes, o racional subjacente à proposta de deliberação, dispondo de diversas evidências de 
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práticas desconformes e posições não equitativas dos beneficiários das ofertas – desde logo, 

pela denúncia feita pelos próprios – que justificam que adote diligências complementares em 

sede de preparação da decisão final. Refere a Vodafone que, nos termos do artigo 125.º do 

CPA, compete à ANACOM adotar as diligências complementares que se mostrem 

convenientes à decisão.  

Sem prejuízo, a Vodafone manifesta a sua concordância, na generalidade, com a parte do 

SPD cujas alterações preconizadas garantem uma maior aproximação ao padrão de EdI, 

medida que, a seu ver, contribuirá de forma significativa para o aumento da concorrência no 

sector das comunicações eletrónicas, suportada em investimento em redes de nova geração.  

A Vodafone considera que os princípios subjacentes a algumas das mais importantes 

atribuições legalmente instituídas da ANACOM (explanadas nos seus Estatutos e na LCE)15 

não podem ser menorizados no âmbito da presente consulta nem descurados em qualquer 

atuação administrativa concernente a esta importantíssima matéria de acesso aos mercados 

3a e 3b, mas sim colocados acima de quaisquer outros interesses.  

Segundo a Vodafone, a este propósito acresce o princípio de EdI, traduzido na necessidade 

de assegurar a não discriminação dos operadores e colocá-los em posições equitativas no 

mercado das comunicações eletrónicas.  

Assim, no âmbito da função da ANACOM de acompanhar a atividade das entidades sujeitas 

à sua supervisão e o funcionamento dos mercados das comunicações e fiscalizar o 

cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis ao sector das comunicações, a Vodafone 

espera que do presente procedimento resulte um efetivo incentivo e a garantia de acesso 

adequado e não discriminatório ao mercado, incluindo o acesso a infraestruturas, com vista a 

promover a eficiência, a concorrência sustentável, o investimento eficiente e a inovação e a 

proporcionar o máximo benefício aos utilizadores finais.  

Refere a Vodafone que tal é ainda mais crítico no atual momento que o sector vive, em que a 

melhoria das condições inerentes às ofertas de referência em análise traduzir-se-á num 

incremento da eficiência dos investimentos que alguns operadores alternativos irão realizar 

                                                           

15 A promoção da concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, de recursos e serviços 

conexos, nomeadamente, assegurando que os utilizadores obtenham o máximo benefício em termos de escolha, 

preço e qualidade (cfr. artigo 5.º, n.º 1, a), e n.º 2, a), da LCE), a defesa dos interesses dos cidadãos (cfr. artigo 

5.º, n.º 1, c), da LCE), e a garantia de inexistência de distorções ou entraves à concorrência no sector das 

comunicações eletrónicas (cfr. artigo 5.º, n.º 2, b), da LCE). 
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nos próximos anos, revelando-se tais melhorias como estruturais para estes planos de 

investimento, pelo que o seu atraso diminuirá significativamente o beneficio passível de ser 

proporcionado pela revisão da ORAC e da ORAP.  

Com a sua resposta, a Vodafone pretende apresentar e/ou realçar os pontos de análise e 

factos mais importantes que, na sua opinião, determinam uma conclusão diferente da que é 

proposta no SPD.  

Refere a Vodafone que é apanágio dos procedimentos das consultas públicas neste sector a 

manutenção, em sede de decisão final, do sentido proposto de decisão, independentemente 

dos comentários e observações dos interessados. Neste contexto, a Vodafone espera que a 

presente consulta pública se paute por uma disrupção desta tradição, sendo tomada em 

elevada consideração a posição de um operador que – segundo a Vodafone, é reconhecido 

pela ANACOM quando pretende invocar a evolução do mercado a que as presentes ofertas 

de referência respeitam – tem procedido a esforços muito significativos para desafiar a 

redução de concorrência no mercado, tem demonstrado a sua vontade de continuar a colocar 

Portugal no mapa dos bons exemplos em termos de coinvestimento e que, para tal, necessita 

de um quadro regulatório atual, eficaz e adequado à melhoria do atual estado competitivo. 

Não obstante considerar que a ANACOM se pronunciou no sentido de determinar alterações 

que garantem uma maior aproximação ao padrão de EdI, contribuindo de forma significativa 

para o aumento da concorrência no sector das comunicações eletrónicas, a Vodafone entende 

que é necessário adequar cada uma das ofertas às reais e efetivas necessidades deste sector.  

Assim, a Vodafone salienta que subsistem inalterados e carecidos de intervenção 

determinados pontos das ofertas que se traduzem na promoção de cenários 

desproporcionados, desadequados e discriminatórios para os beneficiários das mesmas e 

constituem um obstáculo ao investimento em redes de nova geração e ao desenvolvimento 

com autonomia das estratégias de investimento das empresas de comunicações eletrónicas, 

bem como um entrave efetivo ao desenvolvimento das condições de concorrência.  

Para a Vodafone, a ANACOM não pode deixar de adotar, como lhe compete, todas as 

medidas razoáveis e proporcionadas necessárias para garantir que qualquer empresa possa 

fornecer os serviços de comunicações eletrónicas ou estabelecer, alargar ou fornecer redes 

de comunicações eletrónicas.  
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Sem prejuízo, a Vodafone manifesta a sua concordância, na generalidade, com o SPD, 

reiterando o desejo de que do presente procedimento resulte um efetivo incremento da 

eficiência, da concorrência sustentável, do investimento eficiente e da inovação, tudo com a 

finalidade de proporcionar o máximo benefício aos utilizadores finais. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se o reconhecimento, por parte dos interessados, da oportunidade do SPD e o facto 

de o considerarem, na generalidade (com exceção de algumas matérias, em especial relativas 

aos cabos de drop de cliente, mais ou menos críticas), positivo, visando uma melhoria das 

condições das ofertas e indo ao encontro das necessidades do mercado. 

Esta Autoridade16 entende que, ao promover a melhoria das ofertas de referência (ORAC e 

ORAP), contribui decisivamente para o desenvolvimento do mercado interno das redes e 

serviços de comunicações eletrónicas. 

Com efeito, a disponibilização de ofertas grossistas (reguladas pela ANACOM) de acesso às 

infraestruturas (de condutas e postes) detidas pelo operador identificado com poder de 

mercado significativo (PMS) no mercado grossista 3a – a MEO – tem sido, e continua a ser, 

decisiva no sentido da promoção de uma elevada cobertura do território nacional com redes 

de acesso em banda larga, em especial as redes de alta velocidade (RAV) baseadas nas 

tecnologias Fiber To The Home (FTTH) e HFC DOCSIS. 

Em particular, através do acesso às condutas tem sido promovida a competitividade entre as 

empresas que atuam no mercado retalhista (MEO e beneficiários das ofertas), nomeadamente 

na oferta de redes e serviços de banda larga (e.g., ofertas multiple-play) aos clientes finais. 

Relembra-se que a ANACOM foi pioneira a nível europeu na regulação da oferta de acesso 

às condutas do operador agora com PMS, a qual ocorre desde 2006, tendo o legislador, 

através da LCE, antecipado a imposição dessa obrigação previamente à sua imposição 

enquanto obrigação grossista resultante de uma análise de mercados.  

Recorde-se que a (agora) MEO, na (então) qualidade de concessionária do serviço público 

de telecomunicações, estava obrigada, nos termos do disposto no artigo 26.º da LCE 

                                                           

16 Enquanto responsável pela promoção da concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, bem como por assegurar o acesso a redes, infraestruturas, recursos e serviços de comunicações 

eletrónicas e a liberdade de oferta de redes e de prestação de serviços de comunicações eletrónicas. 
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aprovada em 2004, entretanto revogado, a disponibilizar, por acordo, às empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, o acesso a 

condutas, postes, outras instalações e locais de que fosse proprietária ou cuja gestão lhe 

incumbisse, para instalação e manutenção dos seus sistemas, equipamentos e demais 

recursos. Para esse efeito, estava também obrigada a disponibilizar uma oferta de acesso às 

condutas, postes, outras instalações e locais, da qual deviam constar as condições de acesso 

e utilização, nos termos a definir pela ANACOM. 

A ANACOM determinou à MEO, em 2006, 2008 e 2010, alterações sobre aspectos decisivos 

das ofertas, entre outros, relativos à definição de KPI17, SLA e SLG18, ao acesso à base de 

dados de condutas da MEO e respetivo preço e ao estabelecimento de um sistema de 

informação (SI-ORAC). 

No contexto atual, após a aprovação da análise dos mercados 3a e 3b em março de 2017, a 

MEO reviu a ORAC e a ORAP, em maio de 2017, sem, contudo, ter acolhido as 

recomendações da ANACOM apresentadas naquela sede, as quais visavam, entre outros 

aspectos, assegurar o princípio de EdI19 (e.g., no tocante ao serviço de instalação na ORAC). 

Foi assim necessário20 proceder à suspensão daquelas versões da ORAC e da ORAP, o que 

ocorreu em junho de 201721, e empreender uma análise detalhada das condições nelas 

previstas no sentido de promover a sua alteração, o que veio a suceder em maio de 2018 com 

a publicação do SPD em análise. 

Por outro lado, face a uma elevada cobertura das zonas urbanas com redes de nova geração 

(fibra ótica e redes híbridas), zonas onde as infraestruturas subterrâneas da MEO apresentam 

(ou têm) grande capilaridade, verifica-se, desde há sensivelmente 4 anos, que o foco dos 

operadores no alargamento da cobertura das suas redes tem passado gradualmente também 

a abranger as zonas do território nacional com menor densidade demográfica – nestas áreas 

as infraestruturas subterrâneas da MEO apresentam uma menor capilaridade, sendo mais 

proeminente a existência de infraestruturas de postes para suporte às redes (i.e., cabos e 

equipamentos) dos operadores.  

                                                           

17 Key Performance Indicators. 

18 Service Level Guarantee. 

19 Equivalência de inputs. 

20 E especialmente tendo em conta as solicitações apresentadas pelos beneficiários das ofertas. 

21 Disponível https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413239. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413239
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No SPD em análise, sobre a matéria dos cabos de drop de cliente do beneficiário da ORAP, 

a ANACOM propôs uma diferenciação, quer no procedimento de instalação, quer no preço de 

instalação, entre cabos de drop de cliente que envolvem apenas um poste da MEO e cabos 

de drop de cliente que envolvem mais do que um poste da MEO.  

A solução proposta pela ANACOM sobre esta matéria (respetivamente, nos pontos 

decisionais D20 a D23 do SPD), mereceu da parte dos interessados (MEO e beneficiários) 

posições diametralmente opostas:  

 -  a MEO pretende que a instalação de todos os cabos de drop de cliente 

(independentemente de envolverem um ou mais dos seus postes) seja objeto (i) de um 

pedido formal de instalação e de um agendamento, podendo envolver acompanhamento, 

(ii) de envio de cadastro e (iii) do pagamento de um preço de instalação do drop (one-off) 

e de um preço mensal pela ocupação dos postes com o drop (fixação);  

-  os beneficiários pretendem que a instalação de qualquer drop de cliente em postes da MEO 

seja, quanto muito, objeto de uma mera notificação a posteriori, assinalando a prática atual 

de não existir qualquer notificação da instalação, nem envio subsequente de cadastro, nem 

pagamento de qualquer preço, quer de instalação, quer de ocupação (fixação), de drop de 

cliente em postes da MEO.  

Face a estas posições extremadas entre a MEO e a generalidade dos beneficiários da oferta 

(também evidenciadas pela existência de um litígio entre a MEO e a Vodafone e pelas 

interpelações da MEO dirigidas a outros beneficiários da ORAP sobre a matéria), a ANACOM 

considerou necessário aprofundar o conhecimento factual da realidade relativa à instalação 

de drop de cliente, tendo para o efeito desenvolvido um conjunto de diligências 

complementares, conforme referido no capítulo 1.1 do presente relatório.  

É na sequência dessas diligências que, reponderando a matéria, a ANACOM preconiza agora 

uma alteração dos pontos decisionais em causa, conforme se justifica e fundamenta na 

análise na especialidade (vide secção 3.2.5) e nos pontos decisionais relacionados, para os 

quais se remete. 

Por outro lado, a MEO introduziu na ORAC v7 e na ORAP v5, novas penalidades a incidir 

sobre os beneficiários, visando promover uma maior responsabilização dos mesmos na 
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utilização das suas condutas e postes, o que foi aceite pela ANACOM22 no pressuposto de 

que seria dada uma maior flexibilidade aos operadores no acesso às infraestruturas da MEO. 

Não obstante aceitar a introdução destas penalidades, a ANACOM mantém o entendimento, 

já expresso no SPD, e que adiante se explicitará, sobre a eliminação de várias penalidades 

introduzidas e a alteração de outras, no tocante aos respetivos valores máximos. 

Sobre o entendimento da MEO de que a redução das penalidades (a incidir sobre os 

beneficiários) preconizada pela ANACOM não respeita o princípio da proporcionalidade, 

esclarece-se que várias das propostas apresentadas pela MEO não são, elas próprias, 

proporcionais, como se explanará adiante em sede de apreciação na especialidade, pelo que 

se suscitou de imediato a sua eliminação e, em alguns casos, a sua reformulação ao nível 

dos valores indicados. 

No tocante à alegada (pela MEO) colisão de alguns pontos decisionais com o seu direito de 

propriedade sobre as suas infraestruturas, assinala-se que a ANACOM, conforme justificado 

adiante, procedeu à revisão dos pontos decisionais D33 e D50, relativos ao acesso a ramais 

de acesso a edifícios e a desobstruções de troços de conduta pelos beneficiários, 

respetivamente. 

A respeito da necessidade de impor alterações às ofertas de referência com efeitos 

retroativos, alegada pela Vodafone, esclarece-se que nos termos do disposto na alínea a) do 

n.º 3 do artigo 68.º da LCE, a ANACOM pode determinar “Alterações às ofertas de referência 

publicitadas, a qualquer tempo e se necessário com efeito retroactivo, por forma a tomar 

efectivas as obrigações impostas em conformidade com o disposto no artigo 66.º” (aqui 

destacado).  

Ora, estando em causa uma prerrogativa desta Autoridade, esta disposição legal condiciona 

a possibilidade de aplicação retroativa a um juízo de necessidade, sendo certo que, em nome 

da previsibilidade e estabilidade regulatória, a prática habitual não é a da retroatividade dos 

efeitos das decisões da ANACOM, em concreto, no que diz respeito às alterações de ofertas 

de referência. Assim, uma eventual determinação de efeitos retroativos às alterações a 

                                                           

22 Em sede de análise do mercado grossista 3a – vide relatório de audiência prévia (págs. 176 e 177) publicado 

em 2016: https://www.anacom.pt/streaming/relamerc3a_3b.pdf?contentId=1389743&field=ATTACHED_FILE, o 

qual faz parte integrante da decisão final de 23.03.2017. 

https://www.anacom.pt/streaming/relamerc3a_3b.pdf?contentId=1389743&field=ATTACHED_FILE
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introduzir nas ofertas, in casu ORAC e ORAP, implica sempre uma análise e apreciação 

casuística, como melhor se verá adiante no âmbito da especialidade.  

Relativamente à alegação da NOS sobre a existência de uma “penalização recorrente das 

redes HFC” inerente à redação da ORAC e da ORAP, considera-se que a mesma não está 

devidamente fundamentada. Neste contexto, esclarece-se que as infraestruturas em causa 

(condutas, caixas de visita [CV] e postes) sendo puramente passivas, são completamente 

neutras relativamente ao tipo de redes (cabos, incluindo equipamentos de ponto de ligação 

[PL]) que nelas são suportadas ou se albergam, sejam elas FTTH ou HFC.  

Ainda no que toca à pronúncia da NOS, a ANACOM irá ter em conta, na análise na 

especialidade, o impacto de eventuais alterações na ORAC e na ORAP nas ofertas das 

demais entidades detentoras de infraestruturas aptas.  

No que respeita à questão formulada pelo IEP23 não se percebe o seu alcance, uma vez que 

o IEP é uma entidade formadora (credenciadora) no âmbito das ofertas em questão. A 

ANACOM entende que as empresas subcontratadas pelos operadores de redes de 

comunicações eletrónicas não são “juízes em causa própria”, porque estão obrigadas ao 

cumprimento dos procedimentos e regras previstos nas ofertas reguladas pela ANACOM. 

Acresce que a dupla qualidade (de prestador de serviços subcontratado pelos operadores e 

simultaneamente de entidade credenciadora) detida por alguma(s) entidade(s), obriga de 

forma acrescida essa(s) entidade(s) ao cumprimento das regras e dos procedimentos 

previstos na ORAP e na ORAC, os quais são lecionados precisamente por essas entidades 

aos instaladores e restantes colaboradores que atuam no terreno. 

Sobre as observações da EPOCH e da OE, especialmente relativas à oferta de FOE da MEO 

incluída na ORAC e na ORAP, sem prejuízo de as mesmas terem sido ponderadas tendo em 

vista a decisão final, esclarece-se que a MEO é o operador identificado como detentor de PMS 

no mercado 3a, pelo que é o destinatário das obrigações de acesso a infraestruturas 

(condutas e postes) que foram impostas pela ANACOM naquela sede, sendo o acesso a FOE 

apenas disponibilizado quando o acesso às infraestruturas físicas (condutas e postes) não for 

possível em determinados troços e houver disponibilidade de FOE da MEO nesses troços. 

                                                           

23 “De que forma é assegurada a imparcialidade e isenção de empresas prestadoras de serviços no âmbito do 

ORAP e ORAC quando simultaneamente são entidades formadoras dos cursos de ORAP e ORAC (será o juiz em 

causa própria…)?” 
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Em conclusão, esclarece-se que no âmbito do presente relatório todas as respostas e 

propostas da MEO e dos interessados são analisadas na especificidade à luz de cada um dos 

pontos decisionais, podendo os mesmos ser objeto de revisão em conformidade, quando 

aplicável, conforme adiante melhor se explanará. A este propósito, quanto ao referido pela 

Vodafone de que é “apanágio dos procedimentos das consultas públicas neste sector a 

manutenção, em sede de decisão final, do sentido proposto de decisão, independentemente 

dos contributos e observações dos interessados”, entende-se que tal afirmação não tem 

fundamento. No âmbito dos procedimentos de consulta que promove – cujos prazos de 

resposta aos projetos de decisão, aliás têm sido quase sempre prorrogados, a pedido dos 

interessados, a fim de dar mais tempo aos mesmos para se pronunciarem – esta Autoridade 

atua sempre em cumprimento das normas do CPA e da legislação sectorial aplicável, 

pautando a sua atividade pelo princípio da legalidade. Simultaneamente, a ANACOM tem a 

preocupação de enriquecer o procedimento decisional, tendo em conta os interesses públicos 

da participação, de forma a dar melhor resposta às reais necessidades do mercado, sempre 

em respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa. Nos relatórios elaborados no 

âmbito dos procedimentos de consulta, esta Autoridade faz uma análise criteriosa e uma 

ponderação exaustiva de todas as respostas recebidas e, caso se justifique, altera o 

preconizado no projeto de decisão, sendo o presente processo disso exemplo (na medida em 

que vários pontos decisionais serão objeto de alteração, conforme se verá nas secções 

seguintes). 

Sendo certo que constitui direito de os interessados saber como construiu a Administração o 

seu entendimento, a ANACOM pauta-se pela fundamentação das suas decisões, as quais, 

face aos vários e muitas vezes contraditórios interesses em presença e objetivos que lhe cabe 

ponderar, nem sempre expressam o entendimento que, na sua perspetiva individual, cada 

interessado gostaria de ver consagrado. 
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3. Apreciação na especialidade 

3.1. Pontos decisionais associados a alterações à ORAC propostas pela MEO 

3.1.1. Acesso à BD ORAC – Informação de ocupação dos troços de conduta, preço e 

disponibilidade 

Deve a MEO apresentar, no prazo de 30 dias úteis após a notificação deste sentido 

provável de decisão, todo o detalhe dos custos incorridos desde 2008 exclusivamente 

com a Extranet ORAC, detalhando em especial (i) os custos da plataforma de suporte 

ao serviço, incluindo investimentos efetuados, datas desses investimentos e prazos de 

depreciação dos ativos em causa, e (ii) os restantes custos diretos (ou seja, 

apresentando fundamentação e detalhe para os custos da Tabela 3 do presente sentido 

provável de decisão). Em todo o caso, entende-se que nos custos incorridos pela MEO 

com a disponibilização da BD ORAC, para efeitos de apuramento de preços de acesso 

àquela base de dados, não podem ser refletidos quaisquer custos associados à 

necessidade de cumprimento da obrigação legal de disponibilização no SIIA da 

informação sobre as suas condutas e infraestrutura associada. 

Após pedido24 de prorrogação do prazo, a MEO, por carta de 20.07.2018, apresentou à 

ANACOM: 

a) o detalhe dos custos incorridos de 2008 a 2017 com a Extranet ORAC, apurados pelo 

seu Sistema de Contabilidade Analítica (SCA), bem como a estimativa de custos, de 2018 

em diante, para a Extranet no seu todo25, com a discriminação das principais rubricas que 

compõem os custos diretos do serviço; 

b) o detalhe dos investimentos realizados de 2008 a 2017 na plataforma de suporte ao 

serviço Extranet, com a indicação do ano em que os mesmos foram realizados, a 

respetiva vida útil e o valor de amortizações do exercício e de custo de capital 

considerados na valorização do serviço Extranet em cada um dos anos; 

c) a revisão dos preços propostos para a Extranet e respetiva fundamentação. 

                                                           

24 Por carta de 11.07.2018 a MEO solicitou à ANACOM a prorrogação até 20.07.2018 do prazo de 30 dias úteis 

que lhe foi concedido para responder ao previsto nos pontos 1 e 2 do SPD de 25.05.2018 sobre alterações à ORAC 

e à ORAP, tendo o pedido de prorrogação sido deferido por decisão da ANACOM de 13.07.2018. 

25 Ou seja, incluindo a Extranet ORAC e a Extranet ORAP. 
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Segundo a MEO, os preços propostos para a Extranet têm em conta as (novas) 

funcionalidades previstas na Extranet ORAC (alargamento a todo o território nacional da 

informação de ocupação de troços de condutas, mapeamento direto da informação de 

ocupação das condutas em substituição da representação por semáforos e alteração do 

cálculo da ocupação) e na Extranet ORAP (acesso a informação de traçados aéreos e de 

postes significativos, com funcionalidades de visualização e interação equivalentes às 

existentes na Extranet ORAC). 

A MEO apresentou o detalhe dos custos incorridos de 2008 a 2017 com a Extranet ORAC 

apurados pelo SCA da MEO e a nova estimativa de custos a incorrer de 2018 a 2023 com o 

serviço Extranet incluindo a informação de condutas (Extranet ORAC) e de postes (Extranet 

ORAP) com a discriminação das principais rubricas dos custos diretos do serviço: 

Tabela 1. Detalhe dos custos incorridos de 2008 a 2017 com a Extranet ORAC e a incorrer de 2018 a 2023 

com o serviço Extranet incluindo a informação de condutas (Extranet ORAC) e de postes (Extranet ORAP) 

[IIC] 

Anos 

Custos diretos 

Custos 
conj. 

Custos 
comuns 

Total de 
custos 

Plataforma de suporte ao serviço 
O&M da plataforma 

de suporte ao 
serviço 

Infraestrutura de 
suporte à plataforma de 

serviço 
Restantes custos diretos 

Total 
Amort. 

do 
exercício 

Custo de 
capital 

Total FSE 

MO 
interna e 
custos 
assoc. 

Máquinas e 
aplicações 

Infra-
estruturas 

civis 
Provisões 

Fee de 
gestão 

Outros 
custos 
diretos 

2008               

2009               

2010               

2011               

2012               

2013               

2014               

2015               

2016               

2017               

2018               

2019               

2020               

2021               

2022               

2023               

TOTAL               

Unidade: Euros. 

[FIC] 
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A MEO referiu que, em 2015, reestruturou o seu modelo de custeio26, tendo implementado um 

módulo específico para os custos de rede – Network Costing Model (NCM)27 – sendo que no 

modelo anterior não haviam sido alocados ao serviço Extranet os custos originados pelas 

infraestruturas de suporte (e.g. máquinas, aplicações, infraestruturas civis) e pelos recursos 

internos afetos ao desenvolvimento, gestão e manutenção dessas infraestruturas, assim como 

os custos da aplicação de suporte ao serviço Extranet. 

Segundo a MEO, até 2014, o modelo de custeio considerou que parte dos bens associados a 

aplicações de suporte ao serviço Extranet seriam apenas utilizados por este serviço. Tendo 

constatado que as aplicações de suporte ao serviço Extranet também são utilizadas pelos 

serviços internos da MEO, retificou a valorização dos produtos e serviços, o que resultou num 

decréscimo do valor da plataforma de suporte ao serviço a partir de 2015. Informa ainda que 

em 201528 não foi assegurada a correspondência do custo das plataformas de suporte ao 

serviço Extranet com o respetivo produto. No entanto, os valores agora apresentados são os 

que resultariam caso esta correspondência tivesse sido assegurada.  

Adicionalmente, a MEO disponibilizou uma listagem com a totalidade dos investimentos 

realizados que contribuíram para o custo do serviço Extranet desde 2008, a sua vida útil, as 

respetivas amortizações e custo de capital e a quota-parte do custo que foi alocado ao serviço 

Extranet no âmbito do SCA, e referiu que o aumento de custos de 2015 para 2016 e 2017 

deveu-se a trabalhos de manutenção evolutiva realizados nas plataformas de suporte ao 

serviço durante o final de 2015 e nos anos de 2016 e 2017. Adicionalmente, refere que para 

2018 é esperado um investimento adicional de cerca de [IIC]            [FIC] euros associado à 

conclusão dos desenvolvimentos de SI relativos ao alargamento da Extranet ORAC a todo o 

território nacional, à disponibilização da Extranet ORAP e à alteração da fórmula de ocupação 

na Extranet ORAC. Assim, segundo a MEO, as estimativas de evolução do custo do serviço 

Extranet entre 2019 e 2023 pressupõem a inexistência de investimentos adicionais futuros 

relativos a desenvolvimentos em novas aplicações ou manutenções evolutivas das existentes, 

e consequentemente o decréscimo do valor das amortizações e do custo de capital e a 

                                                           

26 Com o objetivo de dar cumprimento a determinação da ANACOM referente à atualização das amostras utilizadas 

pelo SCA. 

27 Módulo que, através de dados estatísticos e operacionais da área de engenharia da MEO, simula o consumo 

das componentes de rede ao longo da cadeia de utilização, até aos produtos e serviços que constituem a oferta 

comercial da MEO, o que aperfeiçoou a relação de causalidade na alocação dos custos aos produtos e serviços, 

conferindo aos resultados maior fiabilidade. 

28 Primeiro ano em que o novo modelo de custeio de rede foi implementado. 
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diminuição do custo de operação e manutenção e do custo da infraestrutura de suporte às 

plataformas de serviço, bem como dos demais custos diretos. 

A MEO reconhece não ter de desenvolver uma nova Extranet para incluir a informação sobre 

o seu traçado aéreo (Extranet ORAP), tratando-se os traçados aéreos e os postes 

significativos de objetos cadastrais adicionais a disponibilizar na Extranet existente. Segundo 

a MEO, a prestação agregada do serviço Extranet traz vantagens para os beneficiários em 

termos de eficiência de processos e de prazos envolvidos na ORAP, tanto mais que a 

generalidade dos mesmos subscreve ambas as ofertas (ORAC e ORAP). Assim, 

suportando-se a BD ORAP na Extranet e fazendo uso dos desenvolvimentos e 

funcionalidades implementados desde 2008, a MEO considera que o custo global da Extranet 

deve ser recuperado tendo em conta que a generalidade dos beneficiários contrata ambas as 

ofertas (ORAC e ORAP), pelo que seria lógico definir um preço único para a Extranet, evitando 

assim que a totalidade dos custos continue a ser afetada apenas à ORAC quando esta passa 

também a ser usada na ORAP, mantendo-se os preços anuais por distrito variáveis em função 

do grupo de distritos. Assim, considerando que o detalhe/valor da informação de condutas é 

muito mais rico quando comparado com o detalhe da informação de traçados aéreos, a MEO 

propõe manter a estrutura de preços da Extranet ORAC, no que ao agrupamento dos distritos 

diz respeito, ainda que o peso/distribuição dos quilómetros de traçado aéreo entre os vários 

distritos seja muito diferente do peso/distribuição dos quilómetros de traçado em conduta. Os 

preços propostos pela MEO para a Extranet no seu todo (ou seja, incluindo a Extranet ORAC 

e a Extranet ORAP), sobre os quais acresce IVA à taxa legal em vigor, são os seguintes: 
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Tabela 2. Preços propostos pela MEO para a Extranet no seu todo (incluindo a Extranet ORAC e a 

Extranet ORAP) 

Distritos 

Agrupamento dos 
distritos em função 

dos km totais de 
condutas 

Rácio entre a média 
dos km de conduta 
de cada grupo e a 
média do grupo D 

Preço anual dos distritos em cada grupo 
(acresce IVA) 

Atual (ORAC) 
Proposto 

(ORAC+ORAP) 

Porto 
A 10,9 

18 842 19 800 

Lisboa 18 842 19 800 

Setúbal 

B 4,2 

6 781 7 600 

Faro 6 781 7 600 

Braga 6 781 7 600 

Aveiro 6 781 7 600 

Leiria 

C 1,9 

2 775 3 500 

Santarém 2 775 3 500 

Coimbra 2 775 3 500 

Viseu 2 775 3 500 

Viana do Castelo 2 775 3 500 

Évora 2 775 3 500 

Madeira 

D 1,0 

1 390 1 815 

Açores 1 390 1 815 

Castelo Branco 1 390 1 815 

Vila Real 1 390 1 815 

Guarda 1 390 1 815 

Bragança 1 390 1 815 

Beja 1 390 1 815 

Portalegre 1 390 1 815 

Total   92 578 105 520 

Unidade: Euros. 

Refere a MEO que os preços nos diferentes grupos de distritos foram definidos com base no 

rácio entre a média dos quilómetros de conduta de cada grupo de distritos e a média dos 

quilómetros de conduta dos distritos do grupo D, mantendo-se os rácios referidos no SPD, 

tendo o preço anual dos distritos sido definido com base no objetivo da recuperação dos 

custos e uma margem tendencialmente nula no período de 2015 a 202329. Segundo a MEO, 

na sua proposta de revisão de preços da Extranet, foi considerado o período de 2015 a 2022 

para obtenção de uma margem acumulada positiva, e a contribuição dos proveitos da Extranet 

ORAP para recuperação dos custos da Extranet como um todo, contudo, assumindo a 

aplicação dos novos preços da Extranet (com a inclusão da informação sobre traçados 

aéreos) a partir de janeiro de 2019, considerou-se, adicionalmente, o ano de 2023 para efeitos 

de recuperação da margem negativa acumulada de 2015 a 2018. Neste sentido, tendo por 

base os custos apurados através do SCA da MEO de 2015 a 2017, a estimativa de custos 

entre 2018 e 2023 e a procura estimada valorizada aos preços propostos de 2019 em diante, 

                                                           

29 Pelo facto de a reestruturação do modelo de custeio efetuada em 2015 permitir apurar custos mais fiáveis 

relativos à prestação dos serviços. 
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os quais permitem gerar um proveito total anual de [IIC]              [FIC] euros (excluindo a 

utilização pela própria MEO), obtém-se, segundo a MEO, uma margem acumulada no período 

entre 2015 e 2023 tendencialmente nula, sendo que os novos preços permitem obter 

poupanças para os beneficiários, e os acréscimos (para os que contratam poucas plantas na 

ORAP) são pouco significativos em termos de valor absoluto. 

Tabela 3. Impacto dos preços propostos pela MEO nos beneficiários 

[IIC] 

Beneficiários 

Proveitos com beneficiários em 2018 Proveitos 
estimados 

com 
beneficiários 

em 2019 

Variação anual 

Extranet 
ORAC 

Plantas 
ORAP 

Total Absoluta % 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total       

Unidade: Euros. 

[FIC] 

Segundo a MEO, caso a procura de acesso à Extranet fique aquém do estimado30 (traduzindo-

se na obtenção de proveitos inferiores aos previstos), no pressuposto de que os custos futuros 

corresponderão aos estimados, deve ser permitida uma revisão futura dos preços propostos. 

Para a Vodafone, face à inevitável necessidade de os beneficiários acederem à informação 

disponibilizada pela MEO e utilizar a plataforma, devem ser determinadas à MEO as seguintes 

alterações relativas à Extranet ORAC:  

a) A diminuição dos preços da Extranet, em atenção ao princípio da orientação para os 

custos porquanto, uma vez que sem prejuízo da opacidade que parece perpassar a 

                                                           

30 Independentemente do motivo (e.g. fruto de reorganizações empresariais, falências). 
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fundamentação dos custos de acesso à Extranet, os preços cobrados pelo acesso à 

Extranet são excessivos e não estão orientados para os custos. 

b) A consideração dos períodos de indisponibilidade da Extranet para o cálculo das 

penalidades devidas pela MEO aos beneficiários, devendo para o efeito ser contabilizado 

em termos diretamente proporcionais ao custo global de acesso, cujo valor diário é 

aproximadamente de 254 euros31. 

c) A atualização da informação, com correspondente penalidade específica por 

incumprimento sempre que se verifique que a informação disponibilizada pelo serviço de 

informação via Extranet está desconforme com a realidade no terreno, i.e., a previsão de 

uma penalidade por incumprimento do prazo proposto de 15 dias para essa atualização. 

d) A consagração expressa da obrigação de a MEO assegurar o apoio técnico adequado 

aos beneficiários sempre que a Extranet esteja indisponível fora do horário normal de 

trabalho.  

Visando uma maior aproximação ao princípio da Edl, a Vodafone reitera, nesta matéria, o que 

solicitou à ANACOM, nomeadamente, no âmbito da pronúncia relativa aos mercados 3a e 3b, 

que o Regulador determine à MEO a alteração da ORAC nos termos referidos.  

Entendimento da ANACOM 

Os custos apresentados pela MEO relativamente à Extranet ORAC cumprem com o detalhe 

requerido pela ANACOM no SPD, ou seja, especificam os custos da plataforma de suporte ao 

serviço Extranet incluindo investimentos efetuados (e respetivos anos), prazos de depreciação 

dos ativos, bem como fundamentação e detalhe para os custos diretos. Estes custos foram 

apurados com base no SCA da MEO, o qual é auditado por entidades independentes, sendo 

também suportados em estimativas, de 2018 em diante. Adicionalmente, a MEO informou que 

nos custos incorridos com a disponibilização da Extranet ORAC, não foram alocados 

quaisquer custos associados à necessidade de cumprimento da obrigação legal de 

disponibilização no Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA) da informação 

sobre as suas condutas e infraestrutura associada. 

                                                           

31 Este valor (254 euros) corresponde ao custo anual de acesso à BD Extranet aplicável a todos os distritos dividido 

por 365 dias.  
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Regista-se ainda que, em linha com o referido no SPD, a MEO reconheceu não ter de 

desenvolver uma nova Extranet, nem uma nova base de dados, para incluir a informação 

sobre o seu traçado aéreo, tratando-se os troços aéreos e os postes de objetos cadastrais 

adicionais (tal como, por exemplo, uma CV ou um troço de conduta) a disponibilizar na 

Extranet existente. A desnecessidade de a MEO desenvolver uma nova base de dados para 

disponibilização de informação sobre postes foi prevista no SPD (vide ponto decisional D17) 

no qual a ANACOM referiu que a MEO deve disponibilizar a informação sobre os seus postes 

e traçados aéreos na mesma plataforma (base de dados) acessível através da Extranet, onde 

já é disponibilizada, desde 2007, a BD ORAC. 

Neste contexto, a estimativa apresentada pela MEO para o ano 2019 e seguintes (de [IIC]  

.              [FIC] euros) de proveitos da MEO com a “nova” Extranet, integrando agora a 

informação sobre o traçado das suas condutas (que anteriormente era disponibilizada através 

da BD ORAC) e a informação sobre o traçado dos seus postes, cumpre com o princípio da 

orientação dos preços para os custos, como de seguida se demonstra. 

Nos custos que fundamentam o valor total de proveitos anuais (de [IIC]          [FIC] euros), 

para além de estarem contemplados os custos com a (nova) disponibilização de informação 

sobre postes e traçados aéreos da MEO, estão também já incluídos os custos incorridos pela 

empresa com o alargamento da informação indicativa sobre a ocupação de condutas a todo 

o território nacional, os custos com o mapeamento direto (e.g. nos troços de conduta) da 

informação de ocupação (em substituição da atual representação através de semáforos), bem 

como os custos incorridos com a alteração do cálculo de ocupação (em função da alteração 

da fórmula de contabilização do espaço em conduta).  

A disponibilização de informação na Extranet agregando informação sobre condutas e postes 

da MEO traz benefícios aos operadores que poderão analisar melhor e de uma forma 

integrada a existência de infraestruturas nos locais para onde pretendem expandir e 

simultaneamente assegurar a continuidade das suas redes. 

Tendo em vista a obtenção dos novos preços da Extranet (agora completa, isto é, integrando 

a informação da BD ORAC com a informação sobre postes e traçados aéreos da MEO), a 

ANACOM aplica uma metodologia similar à utilizada em 2008 (através da qual se 

determinaram os preços de acesso à BD ORAC vigentes). 
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Não se tendo informação que permita refutar o proposto pela MEO no que diz respeito ao 

processo de definição do preço da Extranet (com informação de traçado de conduta e aéreo) 

por agrupamentos dos distritos em função do peso/distribuição dos km de traçado em 

conduta32, manteve-se a agrupação dos distritos em função do número de quilómetros de 

conduta existentes em cada um (dos quatro grupos de distritos) – que esteve na base da 

definição dos preços de acesso à Extranet ORAC – e apuraram-se os rácios entre a média 

dos quilómetros de conduta de cada grupo de distritos e a média dos quilómetros de conduta 

do grupo D de distritos. 

[IIC] 

 

[FIC] 

Tendo em conta os rácios estimados e o número de beneficiários das ofertas (incluindo a 

própria MEO) que renovaram o acesso à Extranet em 2018 em cada distrito, e assumindo a 

recuperação do custo médio anual no período de 2015 a 2023 envolvido na disponibilização 

do serviço de acesso à Extranet, o preço anual a cobrar por cada distrito do grupo D resulta 

da seguinte equação: 

p = Customédio anual / (OD × 1 + OC × 1,9 + OB × 4,2 + OA × 10,9) 

onde  

OD = número de beneficiários das ofertas nos distritos do grupo D 

OC = número de beneficiários das ofertas nos distritos do grupo C 

OB = número de beneficiários das ofertas nos distritos do grupo B 

                                                           

32 Uma vez que o detalhe/valor da informação relacionada com o traçado de condutas é muito mais rico quando 

comparado com o detalhe da informação de traçados aéreos. 
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OA = número de beneficiários das ofertas nos distritos do grupo A 

p = preço anual a cobrar por cada distrito do grupo D 

Tendo em conta os dados reportados pela MEO, resulta que o preço anual a cobrar por cada 

distrito do grupo D é de 1 815 euros. Nestes termos, os preços máximos anuais de acesso à 

Extranet por distrito, a vigorar a partir da data de entrada em vigor da Extranet ORAC e ORAP, 

são os seguintes: 

 

Noutra perspetiva, verifica-se que na ORAC v7 são referidas, nas secções 4.1.2. e 4.1.3, as 

seguintes disposições que parecem ser contraditórias, sem prejuízo dessa versão da oferta 

estar suspensa: 

-  “A partir de 27 de julho de 2017, a informação de ocupação de condutas abrangerá todo 

o território nacional”; 
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-  “As plantas obtidas através da Extranet têm uma validade de 90 dias de calendário a 

contar da data da sua disponibilização pela MEO para as zonas onde não está disponível 

o serviço de informação sobre ocupação de condutas (sublinhado nosso)”;  

-  “Nas restantes zonas, o prazo de validade será de 2 dias úteis”. 

Neste contexto, e mantendo-se os prazos que estavam implícitos naquela versão da oferta, 

relativamente à Extranet, devem ser alteradas as disposições supra que se encontram na 

ORAC v7 da seguinte forma:  

-  A disponibilização na Extranet da informação indicativa sobre a ocupação das condutas 

em todo o território nacional é efetuada a partir da data de entrada em vigor da nova 

versão da ORAC, ou seja, 30 dias úteis após a notificação da decisão final da ANACOM 

de alterações à ORAC e à ORAP. 

-  As plantas obtidas pelo beneficiário através da Extranet têm uma validade de 2 dias úteis, 

em qualquer zona do território nacional (uma vez que a informação de ocupação de 

condutas abrangerá todo o território nacional), a contar da data da sua extração. 

Tal como referido no SPD, reitera-se que, ao contrário da Extranet ORAC (onde é 

disponibilizada informação indicativa da ocupação das condutas), na nova funcionalidade 

Extranet ORAP não se prevê, à partida, a disponibilização de informação indicativa sobre a 

ocupação – e.g., n.º de fixações de cabos e/ou as suas características – (ou disponibilidade) 

dos postes da MEO. Sem prejuízo, releva-se que no relatório de audiência prévia relativo à 

análise dos mercados 3a e 3b33, a ANACOM referiu que “só há lugar a uma implementação 

verdadeira do princípio de EdI se a própria MEO também não dispuser da informação de 

ocupação”, pelo que a ANACOM poderá futuramente confirmar se a MEO veio entretanto a 

deter informação completa de ocupação de postes com vista à sua inclusão no âmbito da 

Extranet. 

                                                           

33 Vide pág.172. Documento disponível em 

https://www.anacom.pt/streaming/relamerc3a_3b.pdf?contentId=1389743&field=ATTACHED_FILE. 

https://www.anacom.pt/streaming/relamerc3a_3b.pdf?contentId=1389743&field=ATTACHED_FILE
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As questões específicas suscitadas pela Vodafone relativamente aos períodos de 

indisponibilidade da Extranet e consequente penalização são tratadas nas correspondentes 

secções (nomeadamente relativa à indisponibilidade da Extranet – vide D37). 

Assim, introduz-se os seguintes pontos decisionais, relativos à Extranet: 

“Dn1.  O preço máximo anual de acesso à Extranet (ORAC e ORAP) é o constante da 

tabela seguinte: 

” 

“Dn2.  A disponibilização da informação indicativa sobre a ocupação das condutas em 

todo o território nacional é efetuada na Extranet, a partir da data de entrada em 

vigor da nova versão da ORAC, ou seja, 30 dias úteis após a notificação da 

decisão final da ANACOM de alterações à ORAC e à ORAP.” 

Distritos Preço anual Extranet (ORAC e ORAP) 

Lisboa 19800 

Porto 19800 

Setúbal 7600 

Aveiro 7600 

Faro 7600 

Braga 7600 

Santarém 3500 

Leiria 3500 

Viana do Castelo 3500 

Viseu 3500 

Coimbra 3500 

Évora 3500 

Guarda 1815 

Vila Real 1815 

Castelo Branco 1815 

Bragança 1815 

Portalegre 1815 

Beja 1815 

Madeira 1815 

Açores 1815 
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“Dn3.  As plantas obtidas pelo beneficiário através da Extranet, para efeitos de ORAC, 

têm uma validade de 2 dias úteis, em qualquer zona do território nacional, a 

contar da data da sua extração.” 

Renovação da subscrição do acesso à Extranet 

Relativamente à solicitação da AR Telecom, referida na secção 2.1.1 do SPD, de o processo 

de renovação da Extranet deixar de ser automático, a MEO informou34 que essa foi, no 

passado, a metodologia considerada, existindo até 2012 a obrigatoriedade de os beneficiários 

terem de indicar até ao final de cada ano os distritos que pretendiam ter ativos no ano 

seguinte. Segundo a MEO, o que sucedia, é que a maioria dos beneficiários, por lapso, não o 

fazia atempadamente. Ainda segundo a MEO, após a introdução do processo de renovação 

automática da subscrição do acesso à Extranet, a AR Telecom, em 2013 e 2014, enviou o 

pedido de desativação dos distritos que não pretendia ter no ano seguinte, dentro dos prazos 

estipulados, ou seja, até 15 de dezembro. Contudo, em 2015 a AR Telecom enviou o pedido 

a 21 de dezembro daquele ano, ou seja, após o prazo limite. No entanto, tratando-se da 

primeira vez em que se verificava um atraso por parte daquele beneficiário e dado o atraso 

ser relativamente curto, segundo a MEO terá aceitado o pedido da AR Telecom e não terá 

renovado para 2016 os distritos que este beneficiário indicou que não pretendia renovar. Ainda 

segundo a MEO, no final de 2016, voltou a suceder o mesmo com este beneficiário que terá 

solicitado a desativação dos distritos de [IIC]                      [FIC] para 2017 apenas no dia 

29.12.2016. Dado tratar-se de um comportamento reiterado, a MEO não aceitou o pedido da 

AR Telecom, e renovou os distritos em causa para 2017, tendo a AR Telecom desde então 

cumprido o prazo definido para informar sobre os distritos que não pretende renovar. De 

acordo com a MEO, a situação verificada com a AR Telecom em 2016 correspondeu à única 

ocorrência, sendo o processo de renovação automática comprovadamente mais eficiente e 

menos suscetível de falhas, dado que na sua larga maioria os beneficiários pretendem manter 

o acesso aos distritos que têm contratados. 

Entendimento da ANACOM 

Dado que a situação relatada pela MEO se tratou de uma situação pontual, ocorrida apenas 

com um beneficiário, que segundo a MEO, terá enviado um pedido de não renovação da 

subscrição da Extranet após o prazo limite (15 de dezembro), mantém-se o entendimento da 

                                                           

34 Por carta de 20.07.2018 (ref.ª S0204). 
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ANACOM referido no SPD, ou seja, a renovação da subscrição da Extranet deve manter-se 

automática. Assim, não se suscita a necessidade de criação de um ponto decisional sobre 

esta matéria. 

3.1.2. Alteração da fórmula de contabilização do espaço em conduta 

D1.  Deve ficar previsto na ORAC que, se resultar um dano a um beneficiário 

decorrente da realização de manobras nas infraestruturas, e se comprove que 

tal foi da responsabilidade da MEO, este operador deverá indemnizar o 

beneficiário (tal como os beneficiários têm de indemnizar a MEO por danos por 

si provocados). 

A MEO não compreende o que se pretende alterar na ORAC com o ponto decisional D1 e 

considera, relativamente à responsabilidade das partes em termos de danos, que existe 

simetria entre a MEO e os beneficiários. Refere ainda que a responsabilidade das partes é 

abordada nas cláusulas 18.ª e 19.ª do contrato que faz parte integrante da oferta, estando a 

sua redação em linha com o que a ANACOM advoga – total simetria entre a MEO e os 

beneficiários:  

Cláusula 18.ª – Responsabilidades  

1. Salvo no que se refere às situações cuja responsabilidade não pode ser limitada e sem 

prejuízo do disposto nas Cláusulas 10ª e 19ª, nem a MEO nem a BENEFICIÁRIA são 

responsáveis pelos prejuízos ou danos decorrentes de responsabilidade contratual ou 

extracontratual quando o incumprimento em causa não lhes seja diretamente imputável.  

2. As Partes são responsáveis pelos prejuízos que cada uma delas venha a sofrer nas suas 

redes desde que os mesmos decorram do acesso ou dos trabalhos ou dos meios 

instalados nas condutas durante a instalação, intervenção ou remoção efetuadas por 

cada uma delas e que afetem a integridade das redes.  

Cláusula 19.ª – Limitação de Responsabilidade  

1. A responsabilidade de cada uma das Partes perante a outra, no âmbito do Contrato, é 

restrita aos danos diretos, não sendo indemnizáveis os danos indiretos, lucros cessantes 

ou perdas de negócio.  
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2. Sem prejuízo do disposto na Cláusula anterior, o limite máximo a pagar por qualquer uma 

das Partes à outra, a título de responsabilidade contratual e/ou extracontratual, será de 

[valor a acordar], por cada ocorrência, e de [valor a aguardar], para o conjunto de 

ocorrências por cada ano civil.  

A MEO menciona que o número de casos em que os beneficiários reclamaram prejuízos é 

residual e que nunca se furtou a pagar prejuízos desde que comprovadamente da sua 

responsabilidade e que, no caso inverso, o número de ocorrências também não é significativo, 

sendo que, em muitas situações, a MEO aciona os seus seguros para resolver a situação e 

não prejudicar terceiros. Assim, a MEO considera que as ofertas não careceriam de qualquer 

alteração relativa à responsabilidade das partes, estando definidas obrigações simétricas, 

pelo que o ponto decisional D1 deveria ser eliminado.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D1, porque introduz reciprocidade numa regra 

existente a favor da MEO e que passa a estar também refletida a favor dos beneficiários, 

conferindo um maior equilíbrio contratual às prestações das ofertas.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D1 muito positivo ao obrigar a MEO a indemnizar 

o beneficiário por danos causados à infraestrutura deste, estabelecendo assim condições 

mais justas. 

Entendimento da ANACOM 

A ORAC prevê que os beneficiários sejam obrigados a contratar e a manter permanentemente 

atualizado um seguro de responsabilidade civil que cubra eventuais danos provocados quer 

pelos meios instalados, quer pelas pessoas ao seu serviço, devendo, para o efeito, apresentar 

à MEO o respetivo comprovativo.  

No entanto, não está prevista no corpo da ORAC qualquer disposição que garanta a 

indemnização pela MEO ao beneficiário aplicável, por exemplo, nos casos de danos 

resultantes de manobras da responsabilidade da MEO – trata-se de uma situação 

particularmente relevante face à alteração da fórmula de contabilização do espaço em 

conduta efetuada pela MEO na ORAC v7, na qual foi suprimido o espaço necessário para 

realização de manobras de reparação e/ou manutenção.  

A este propósito a MEO refere que a matéria da responsabilidade das partes é tratada nas 

cláusulas 18.ª e 19.ª da minuta de contrato-tipo, que faz parte integrante da oferta, estando a 
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sua redação em linha com o que a ANACOM advoga – total simetria entre a MEO e os 

beneficiários.  

Assim sendo, a ANACOM mais não está do que a alinhar o corpo da ORAC com o que já 

consta de um dos seus anexos, não criando qualquer encargo adicional para a MEO com esta 

decisão. Para além disso, com esta solução também se evitam dúvidas interpretativas, 

nomeadamente, considerando que no ponto 11.2 do corpo da ORAC v7 é referido que “Em 

caso de divergência entre as condições gerais desta Oferta e qualquer dos seus Anexos, 

prevalecem as primeiras”. 

Neste contexto, a ANACOM mantém o sentido da sua decisão quanto ao disposto no ponto 

decisional D1. 

3.1.3. Alteração dos preços de acompanhamento e supervisão na ORAC (e na ORAP) 

D2.  Deve a MEO definir, na ORAC e na ORAP, os seguintes preços máximos de 

acompanhamento e supervisão: de 52,80 euros (em horário útil) e 86,00 euros 

(fora do horário útil). 

De acordo com a MEO, os preços atualmente por si praticados para o serviço de 

acompanhamento e supervisão dos trabalhos a realizar pelos beneficiários, são os seguintes:  

Tabela 4. Preços praticados pela MEO para o serviço de acompanhamento e supervisão dos trabalhos  

Acompanhamento e Supervisão Preço 

Horário normal (dias úteis das 09:00h às 18:00h; estão 
excluídos sábados, domingos, feriados nacionais e 
feriados concelhios no concelho a que respeitam) 

1.ª hora 39,40 

Horas seguintes 23,50 

Máximo acumulado 120,00 

Restantes períodos 

1.ª hora 61,40 

Horas seguintes 43,10 

Máximo acumulado 205,00 

Tempo faturado em unidades de 1 hora. Os preços máximos referem-se a um período de 4 horas. 

Unidade: Euros. 

A MEO refere a este respeito que os preços de acompanhamento que os beneficiários da 

ORAC e da ORAP aplicam no âmbito das suas ofertas de acesso a infraestruturas são 

substancialmente superiores quer aos praticados atualmente pela MEO, quer aos propostos 

por esta empresa, designadamente:  
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a) A Vodafone, no âmbito da sua oferta VOAC (Vodafone – Oferta de Acesso a Condutas35) 

pratica uma flat rate de 158 euros em horário normal e de 270 euros nos restantes 

períodos, podendo o acompanhamento estender-se até 3,5 horas:  

Tabela 5. Preços praticados pela Vodafone para o serviço de acompanhamento e supervisão dos 

trabalhos 

Horário normal(1) (dias úteis das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h. Estão 
excluídos sábados, domingos, feriados nacionais e feriados concelhios no concelho 
a que respeitam) 

158,00 

Restantes períodos(1) 270,00 

(1)  Valor fixo correspondente a um serviço de acompanhamento com a duração de até 3,5 horas, que 
representa simultaneamente os valores de faturação e duração dos mesmos.  

Unidade: Euros. 

b) A NOS, no âmbito da sua oferta OAI-NOS (Oferta de Acesso a Infraestruturas36) pratica 

preços distintos entre o Continente e as Regiões Autónomas, sendo os preços da NOS 

no Continente superiores aos atuais da MEO, e os preços da NOS nas Regiões 

Autónomas equivalentes aos propostos pela MEO à ANACOM em 2017:  

                                                           

35 Disponível em http://wholesale.vodafone.pt/docs/Tarifario_Condutas_Vodafone_Portugal_Nov2011.pdf.  

36 Disponível em http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-

ainfraestruturas/Documents/OAI-NOS%20- 

%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf.  

http://wholesale.vodafone.pt/docs/Tarifario_Condutas_Vodafone_Portugal_Nov2011.pdf
http://wholesale.vodafone.pt/docs/Tarifario_Condutas_Vodafone_Portugal_Nov2011.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
http://www.nos.pt/institucional/EN/wholesale/regulated-services/oferta-de-acesso-a-infraestruturas/Documents/OAI-NOS%20-%20Procedimentos%20e%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Acesso%2016032016%20V3.pdf
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Tabela 6. Preços praticados pela NOS para o serviço de acompanhamento e supervisão dos 

trabalhos 

Acompanhamento e Supervisão Preço Portugal continental(1) 
Preço RAM37 

e RAA38(2) 

Horário normal (dias úteis das 09:00h às 
18:00h. Estão excluídos sábados, domingos, 
feriados nacionais e feriados concelhios no 
concelho a que respeitam) 

1.ª hora 47,30 

62,90 Horas seguintes 28,20 

Máximo acumulado 144,00 

Restantes períodos 

1.ª hora 73,70 

104,50 Horas seguintes 51,80 

Máximo acumulado 246,00 

(1)  Tempo faturado em unidades de 1 hora. Os preços máximos referem-se a um período de 4 horas. 
(2)  Valor aplicado por pedido quando existe acompanhamento e supervisão dos técnicos da NOS. 

Unidade: Euros. 

c) A NOWO, no âmbito da sua oferta IARC (Infraestruturas aptas ao Alojamento de Redes 

de Comunicações Eletrónicas39) pratica preços base por hora, acrescidos de 1,15 euros 

por km, o que, considerando uma deslocação média de 50 km (25 km para cada lado) e 

2 horas de acompanhamento, resulta num preço de acompanhamento de 112,5 euros:  

Tabela 7. Preços praticados pela NOWO para o serviço de acompanhamento e supervisão dos 

trabalhos 

Acompanhamento e Supervisão dos Trabalhos 

Horário normal (dias úteis das 09:00h às 18:00h. Estão excluídos sábados, 
domingos, feriados nacionais e concelhios no concelho a que respeitam) 

27,50€ hora/homem + 
1,15€/Km* 

Restantes períodos 
55,00€ hora/homem + 

1,15€/Km* 

(*) Tendo em consideração uma distância máxima de deslocação de 100 Km. 

A MEO apresentou uma comparação entre os seus preços do serviço de acompanhamento e 

supervisão e os praticados pelos beneficiários no âmbito das respetivas ofertas de 

infraestruturas, considerando acompanhamentos com durações até 4 horas.  

                                                           

37 Região Autónoma da Madeira. 

38 Região Autónoma dos Açores. 

39 Disponível em http://www.nowo.pt/pdf/infraestruturas-de-rede.pdf.  

http://www.nowo.pt/pdf/infraestruturas-de-rede.pdf
http://www.nowo.pt/pdf/infraestruturas-de-rede.pdf
http://www.nowo.pt/pdf/infraestruturas-de-rede.pdf
http://www.nowo.pt/pdf/infraestruturas-de-rede.pdf
http://www.nowo.pt/pdf/infraestruturas-de-rede.pdf
http://www.nowo.pt/pdf/infraestruturas-de-rede.pdf
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Tabela 8. Comparação entre os preços do serviço de acompanhamento e supervisão praticados pelos 

vários operadores 

Horário 
Duração 

(horas) 

MEO 
VDF 

NOS NOWO 

Atual Proposto SPD Continente RA 50 km 100 km 

Horário 
Normal 

1 39,40 62,90 52,80 158,00 47,30 62,90 85,00 142,50 

2 62,90 62,90 52,80 158,00 75,50 62,90 112,50 170,00 

3 86,40 62,90 52,80 158,00 103,70 62,90 140,00 197,50 

4 109,90 62,90 52,80 ? 131,90 62,90 167,50 225,00 

Restantes 
Períodos 

1 61,40 104,50 86,00 270,00 73,70 104,50 112,50 170,00 

2 104,50 104,50 86,00 270,00 125,50 104,50 167,50 225,00 

3 147,60 104,50 86,00 270,00 177,30 104,50 222,50 280,00 

4 190,70 104,50 86,00 ? 229,10 104,50 277,50 335,00 

Fonte: MEO. 

Unidade: Euros. 

Assim, a MEO conclui que os beneficiários, em particular a Vodafone e a NOWO, praticam 

preços substancialmente superiores40 aos seus e aos preços propostos pela MEO em 2017 

para o serviço de acompanhamento. A MEO refere que apesar daquelas ofertas não 

constituírem ofertas reguladas, não encontra fundamento para uma discriminação tão 

acentuada, tendo em conta o princípio de orientação dos preços para os custos que perpassa, 

de forma simétrica, o regime do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na sua redação 

atual (doravante Decreto-Lei n.º 123/2009).  

Neste sentido, a MEO reitera a sua proposta de preços de acompanhamento que considera 

preços fixos aplicáveis em função do período horário no qual o acompanhamento é efetuado 

(i.e., em horário útil ou fora do horário útil), mas independentemente das horas de 

acompanhamento envolvidas, assumindo como pressuposto duas horas de 

acompanhamento, com base nos argumentos já apresentados e que considera manterem-se 

válidos.  

A MEO reconhece que os tempos médios envolvidos na deslocação e acompanhamento têm 

sido inferiores a 2 horas, contudo, trata-se de definir um preço para um futuro próximo (e não 

para o passado), para o qual estima que os tempos venham a ser superiores aos realizados 

                                                           

40 Refere ainda a MEO que, no caso da oferta de acesso a postes da EDP, esta entidade aplica, num momento 

posterior à instalação do cabo, um preço de vistoria de 136 euros por cabo, quer sejam cabos de rede ou cabos 

de drop de cliente, podendo neste último caso ser aplicado para um conjunto de cabos instalado num mesmo 

traçado aéreo alvo de vistoria. 
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no passado, atendendo aos motivos apresentados à ANACOM em 29.06.201741 e, caso a 

ANACOM entenda uma média de [IIC]        [FIC] horas de acompanhamento, a MEO salienta 

que tal deve resultar da ponderação dos acompanhamentos realizados em horário útil ([IIC]  

.               [FIC] do total de acompanhamentos com um tempo médio de [IIC]        [FIC] horas) 

e fora do horário útil ([IIC]          [FIC] do total de acompanhamentos com um tempo médio de 

[IIC]           [FIC] horas), pelo que o preço fora do horário útil deve ascender a 104 euros em 

vez de 86 euros conforme consta do SPD. A MEO menciona que se reserva no direito de 

proceder a futuras revisões de preços caso as suas estimativas de aumento dos tempos 

médios de acompanhamento venham a concretizar-se.  

A Vodafone considera necessário e adequado o estabelecimento de preços máximos de 

acompanhamento e supervisão, definidos em função do período horário no qual o 

acompanhamento é efetuado (i.e., em horário útil ou fora do horário útil), concordando com 

os preços propostos. Contudo, dada a existência de um número considerável de intervenções 

com duração inferior a uma hora e dado que nem todas as intervenções seriam efetivamente 

acompanhadas e supervisionadas pela MEO em todo o seu decurso – verificando-se amiúde 

que o técnico da MEO apenas parcialmente acompanha a intervenção42 –, a Vodafone 

entende que, atento o princípio da proporcionalidade, deverá ser definido em ambas as 

ofertas:  

a) a redução do preço/hora para as intervenções com duração inferior a uma hora; e  

b) um período mínimo de presença do técnico da MEO responsável pelo acompanhamento 

e supervisão, comprovado através da emissão de comprovativo de presença assinado 

pelo mesmo.  

Segundo a NOS, o preço (custo) proposto seria excessivo, dada a duração dos 

acompanhamentos que a MEO realizou junto das suas equipas e face aos custos que incorre 

                                                           

41 Os motivos apresentados foram os seguintes: i) o alargamento das tarefas a executar no âmbito do serviço de 

acompanhamento e supervisão dos trabalhos, o que envolverá algum acréscimo nos tempos de acompanhamento, 

ii) a expansão futura das redes dos beneficiários para áreas geográficas mais remotas, envolvendo maiores tempos 

de deslocação, e iii) o expectável aumento da proporção dos acompanhamentos no âmbito das intervenções (mais 

demorados) e consequente redução da proporção dos acompanhamentos no âmbito do acesso e instalação, com 

um expectável aumento dos tempos de acompanhamento.  

42 Estas evidências serão – acredita a Vodafone – transversais à atividade dos demais beneficiários, competindo 

à ANACOM, nos termos do artigo 125.º do CPA, adotar as diligências complementares que se mostrem 

convenientes à decisão. 
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em serviços similares. A NOS reconhece que é um direito do proprietário da infraestrutura 

poder acompanhar os trabalhos que empresas terceiras efetuam nas suas infraestruturas, de 

modo a permitir uma fiscalização do cumprimento integral dos procedimentos definidos. No 

entanto, tal aplica-se a qualquer intervenção feita na rede de condutas e postes, 

independentemente de se tratar de uma equipa que trabalhe para a própria MEO ou para os 

beneficiários43. Assim, a NOS considera que o custo pelo acompanhamento deverá estar 

incluído nas mensalidades que os beneficiários pagam à MEO, não devendo ser sujeito a um 

pagamento “à peça”44 e refere que todos os serviços que, a priori, estariam normalmente 

inseridos nos custos de operação e manutenção, são todos eles pagos por ocorrência (e.g. 

acompanhamento e supervisão, desobstrução).  

A NOS corrobora que a duração dos acompanhamentos é inferior a 2 horas e refere que 

analisando a faturação que a MEO fez à NOS deste serviço, para o ano de 2017, a duração 

média de cada um deles foi de [IIC]     [FIC] minutos num total de [IIC]      [FIC] 

acompanhamentos realizados. Neste contexto, assinala que a proposta apresentada pela 

ANACOM, se aplicada ao volume de acompanhamentos realizados pela MEO no ano de 

2017, redundaria num acréscimo de custo de acompanhamento, para a NOS, de cerca de 

[IIC]            [FIC] euros por ano (já que todos os acompanhamentos faturados foram realizados 

dentro do horário útil). Porém, refere que a realidade será muito mais preocupante, pois estes 

preços aliados à imposição do acompanhamento em situações em que o mesmo não existia 

(como o caso da instalação e remoção de drop de cliente), implicarão um acréscimo de custo 

anual para a NOS de, no mínimo, [IIC]                          [FIC] euros.  

A NOS, analisando os custos em que incorre com os seus auditores que se deslocam ao 

terreno para, in loco, aferir do cumprimento das regras de instalação pelos seus 

subcontratados, conclui que os custos são manifestamente inferiores, já tomando em 

consideração os custos de combustível, portagens, aluguer de veículo e da pessoa em 

concreto.  

A NOS apresenta, na tabela reproduzida abaixo, os valores médios em que incorre com os 

seus auditores para os trabalhos de instalação de cabos de drop de clientes. Se se tomar em 

                                                           

43 Segundo a NOS, numa lógica de EdI, estando as equipas de ambas as entidades certificadas, esta seria uma 

preocupação de fiscalização que se insere nos normais custos de gestão de uma infraestrutura deste tipo.  

44 Não obstante este entendimento, a NOS apresenta os seus comentários quer aos custos propostos pelo 

Regulador, quer ao processo aplicável a este serviço, caso a ANACOM insista em o excluir das mensalidades que 

já são pagas pelos beneficiários.  
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consideração que um acompanhamento, em média, durará cerca de hora e meia (duração 

que refere ser maior que a verificada nos acompanhamentos da MEO à NOS em 2017), e 

tomando em consideração as boas práticas que, segundo a empresa, recomendam que estas 

equipas tenham atribuídas áreas geográficas de atuação, entende que será razoável esperar 

que, num dia, um auditor realize entre 4 a 5 acompanhamentos, o que resultaria entre 88 e 

100 acompanhamentos por mês.  

Tabela 9. Custos de auditoria NOS – instalação de drop de clientes (2018) 

[IIC] 

Rúbricas jan fev mar abr mai 

Combustível       

Portagens       

Aluguer carro       

Outsourcing       

Total       

Unidade: Euros. 

[FIC] 

Tomando por base este racional, bem como o custo médio de [IIC]         [FIC] euros por mês 

por auditor que resulta da Tabela anterior, refere a NOS que o custo por acompanhamento 

seria entre [IIC]            [FIC] euros. Refere a NOS que mesmo que se considerasse uma 

média muito abaixo do expectável, de 3 acompanhamentos dia, o custo resultante seria de 

cerca de [IIC]      [FIC] euros por acompanhamento. Ou seja, para a NOS, no pior caso, os 

preços propostos para o serviço de acompanhamento situam-se [IIC]      [FIC] acima do que 

os custos da NOS indiciam (no caso de horário útil), o que entende não ser compreensível, 

atendendo à economia de escala que a MEO terá na contratação deste tipo de serviço para 

um volume muito superior ao da NOS.  

A NOS menciona que admitindo custos equivalentes para acompanhamentos de construção 

de rede, poder-se-á considerar os custos incorridos pela NOS com os auditores que efetuam 

esse tipo de trabalho e que, no caso dos contratos estabelecidos pela NOS, seguem uma 

lógica de custo por hora. Nesses casos, este operador refere que existe um custo fixo por 

deslocação de [IIC]      [FIC] euros, ao qual acresce um custo por hora de [IIC]         [FIC] 

euros, no caso de horário diurno (dias de semana), [IIC]          [FIC] euros por hora no caso 

de horário noturno e [IIC]           [FIC] euros por hora para trabalhos ao fim de semana. 

Tomando como base o tempo médio de acompanhamento de hora e meia, expõe que 
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resultam valores claramente abaixo dos indicados pelos dados de custeio fornecidos pela 

MEO à ANACOM, variando entre os [IIC]         [FIC] euros no caso de acompanhamento 

diurno, e entre os [IIC]                              [FIC] euros, no caso de acompanhamentos fora de 

horas (valores para um técnico com categoria de “chefe de equipa”). Atentos os valores supra, 

e não tendo a NOS outra informação que lhe permita analisar a ratio que está na base dos 

cálculos da ANACOM, a NOS considera que os pressupostos de custo apresentados pela 

MEO ao Regulador, ou os relativos ao número de acompanhamentos possíveis de realizar 

por dia, estarão, respetivamente, acima e/ou abaixo do que será razoável considerar, 

entendendo que devem ser alvo de maior escrutínio pelo Regulador.  

Adicionalmente, a NOS faz menção à frequência do acompanhamento, seja nas instalações 

de rede, seja nas instalações de cliente (que a NOS considera que não deverão ser sujeitas, 

em nenhum caso, ao acompanhamento de um técnico de um dos seus principais 

concorrentes), e considera que se deve definir um processo que seja coerente com o objetivo 

que se pretende alcançar e que esteja conforme com o princípio formal da EdI. A NOS entende 

que num contexto em que os técnicos têm de ser sujeitos a uma certificação técnica específica 

da própria MEO, a implementação de uma fiscalização exaustiva de todas as intervenções 

surge como excessiva e discriminatória, na medida em que a probabilidade de incumprimento 

por um técnico que trabalhe para a MEO é a mesma de um técnico que trabalhe para um 

beneficiário (até porque, em muitos casos, as empresas que prestam estes serviços são 

partilhadas).  

Neste contexto, a NOS considera que deve ser imposto um limite aos acompanhamentos de 

acordo com critérios que garantam a representatividade da amostra. Em concreto, segundo a 

NOS estar-se-ia a emular o número de acompanhamentos que a MEO, em sede de 

fiscalização/auditoria interna, fará às equipas que efetuam trabalhos na sua infraestrutura para 

garantir o cumprimento das regras por si definidas. Atendendo a que se está perante volumes 

equivalentes a um universo infinito, de modo a ter uma margem de erro aceitável (5% para 

um intervalo de confiança de 95%), segundo a NOS seria suficiente que a dimensão da 

amostra fosse de 400, pelo que defende a NOS a imposição de um limite de 400 

acompanhamentos/ano aos acompanhamentos que a MEO poderá faturar. Qualquer outro 

acompanhamento em excesso a este volume, se realizado, deverá ser, no entender daquela 

empresa, suportado integralmente pela MEO, na medida em que a seu ver já não será 

compatível com o princípio de EdI. A NOS refere que, sem um limite deste tipo, será 

impossível aos beneficiários orçamentar este custo, pois nunca terão hipótese de antecipar 
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quando é que a MEO desejará efetuar o acompanhamento, o que implicaria uma oneração 

do business case dos beneficiários no valor do acompanhamento, o que representaria uma 

desvantagem competitiva face à MEO, que não terá esse custo. Objetivamente, no entender 

da NOS estar-se-á perante um flagrante incumprimento do princípio da EdI, sem que exista 

qualquer justificação para que o mesmo não seja cumprido neste caso particular.  

A NOS questiona a existência de uma definição de “pedido de acompanhamento”, pelo que 

cada solicitação que tenha implícita a possibilidade de a MEO efetuar um acompanhamento, 

constituiria um “pedido de acompanhamento”, independentemente da duração da 

intervenção, pelo que solicita que a ANACOM corrobore este entendimento no SPD, tendo 

também em conta que existem vários projetos onde são utilizados, sequencialmente, 

condutas e postes das MEO que implicam a colocação de dois pedidos de instalação distintos. 

A NOS refere ainda a variedade de pedidos que podem ocorrer na instalação de um traçado 

de rede de reduzida dimensão, havendo que atender que um projeto pode ter vários 

agendamentos, com serviços distintos e em plataformas distintas – e.g. remoção de um cabo 

de 24 fibras óticas (FO) e instalação de um cabo de 48 FO, num trajeto de condutas (ORAC) 

com transição para postes (ORAP) que implicará em termos de pedidos, pelo menos:  

a) 1 pedido de acesso e instalação ORAC via Application Programming Interface (API);  

b) 1 pedido acesso e instalação ORAC via formulário;  

c) 1 pedido acesso e instalação ORAP via formulário;  

d) 1 pedido de remoção ORAP via formulário;  

e) 1 pedido de remoção ORAC via formulário.  
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Figura 1. Exemplo de projeto concentrado na mesma área geográfica e que recorre a diferentes 

modalidades de pedido de acesso das ofertas 

 

Neste caso, segundo a NOS, serão faturados 5 acompanhamentos em vez de 1, embora a 

intervenção possa estar confinada à mesma área geográfica. Assim, nas situações em que 

se esteja perante traçados contínuos (independentemente da oferta da MEO utilizada), ou que 

não distem entre si mais de 1 km e, cumulativamente, as janelas de intervenção sejam de 

molde a permitir a realização da instalação no mesmo período da manhã ou da tarde, a NOS 

considera que não faz sentido a cobrança de dois acompanhamentos, uma vez que a equipa 

da MEO que poderá efetuar o acompanhamento será a mesma. O mesmo princípio deverá 

aplicar-se no caso de pedidos que, cumprindo com o requisito de distância e de tempo de 

execução, recorrem a diferentes modalidades de pedido de acordo com as ofertas. 

Finalmente, a NOS salienta a dificuldade em determinar o custo de acompanhamento a ser 

cobrado aos beneficiários quando um acompanhamento abrange, quer o horário normal, quer 

o horário não útil, não sendo razoável que sejam cobrados dois acompanhamentos na medida 

em que existem custos que, num acompanhamento sequencial que passa para horário não 

útil, existem atividades que não se repetem (e.g. deslocação do técnico). Neste contexto, a 

NOS sugere que a ANACOM esclareça que, nesta situação, só se os trabalhos se 

prolongarem mais do que uma hora para lá do horário útil, é que será permitido à MEO faturar 

um valor adicional ao do acompanhamento normal, o qual deverá ser sempre uma fração do 

preço definido.  

A NOWO/ONI saúdam o ponto decisional D2 pela revisão em baixa do preço máximo de 

acompanhamento e supervisão.  
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista as comparações efetuadas pela MEO entre os preços do serviço de 

acompanhamento e supervisão incluídos nas suas ofertas (ORAC e ORAP) e nas ofertas de 

acesso a infraestruturas dos operadores alternativos. No entanto, esclarece que está em 

causa assegurar, no âmbito do regime e no exercício das competências previstas na LCE, o 

princípio da orientação dos preços para os custos em ofertas reguladas disponibilizadas pelo 

operador identificado com PMS no mercado 3a, ofertas essas de acesso a infraestruturas com 

uma capilaridade e consequente economias de escala incomparavelmente superiores às das 

infraestruturas dos operadores que a MEO utilizou nas suas comparações. 

Com efeito, um eventual desajuste nos preços dos serviços de acompanhamento e supervisão 

dos trabalhos definidos nas ofertas dos operadores em causa tem um impacto residual em 

termos de custos incorridos pelo operador que desencadeia o serviço, impacto esse que se 

torna substancial no caso das ofertas da MEO, dado o número de situações de 

acompanhamento e supervisão dos trabalhos efetuados pela MEO. De facto, historicamente 

a MEO regista percentagens de acompanhamento na ORAC e na ORAP de cerca de [IIC]  

.       [FIC], percentagem esta que pelo seu valor não parece limitar-se a casos em que a MEO 

julgue que poderá estar em causa a segurança da rede ou preocupações especiais 

decorrentes da instalação dos cabos dos beneficiários. 

A ANACOM utilizou os tempos médios envolvidos na deslocação e acompanhamento que 

resultam da informação que a MEO disponibilizou45 e que, conforme a mesma reconhece, têm 

sido inferiores a 2 horas. Sem prejuízo, caso os tempos médios de acompanhamento venham 

a aumentar ou a diminuir, a ANACOM poderá aceitar que o preço do serviço venha a ser 

revisto, tendo também em conta a evolução dos custos de pessoal com o acompanhamento. 

Tendo em conta a clarificação da MEO de que as horas referentes aos tempos médios de 

acompanhamento resultam da ponderação dos acompanhamentos realizados em horário útil 

e fora do horário útil, estes últimos numa percentagem extremamente reduzida, ajusta-se na 

decisão final o preço fora do horário útil para 104 euros. 

A proposta da Vodafone de se fixar um preço médio, mas se faturar um valor inferior se, em 

determinada situação, o acompanhamento tiver uma duração inferior, não é adequada e é 

                                                           

45 Cfr. carta da MEO de 29.06.2017 (vide pág. 19 do SPD de 25.05.2018). 
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contrária aos princípios que estiveram na base da definição dos novos preços (maior 

previsibilidade nos montantes a suportar pelos beneficiários e simplificação do processo), com 

os quais a ANACOM concordou. O que a Vodafone parece propor é a estrutura tarifária 

anterior em que o tempo era faturado por unidade mínima de uma hora, mas com um limite 

superior tal como definido no SPD46, 47. Sem conceder, caso se aceitasse a proposta da 

Vodafone, então os acompanhamentos com duração superior deviam também ser faturados 

por essa duração superior à média utilizada pela ANACOM para a determinação do preço do 

acompanhamento e supervisão. Conforme acima referido, entende-se que dessa forma a 

maior previsibilidade e a simplificação de processo associadas aos novos preços não seriam 

alcançadas.  

Adicionalmente, verifica-se que a Vodafone definiu um preço na sua oferta de acesso a 

condutas, não para uma hora ou para a duração média dos acompanhamentos, mas para 3,5 

horas48. A este respeito, esclarece-se, conforme consta do SPD, que a duração média utilizada 

pela ANACOM para a determinação do preço foi inferior a 2 horas, tendo em conta os dados 

relativos aos acompanhamentos de instalações e intervenções efetuados em 2015, no âmbito 

da ORAC e da ORAP.  

De qualquer modo, com as alterações que se propõem adiante sobre os limites à faturação 

pelo serviço de acompanhamento, irá existir uma redução significativa dos pagamentos totais 

incorridos por cada um dos beneficiários pelo serviço de acompanhamento.  

Nos casos em que um acompanhamento pela MEO abrange um período temporal que inclui, 

quer o horário útil, quer fora do horário útil, a ANACOM considera ser de aceitar a sugestão 

da NOS de não ser razoável cobrar dois acompanhamentos na medida em que existem 

atividades que não se repetem (e.g. deslocação do técnico). Assim, entende-se que, nestas 

situações, a MEO deve faturar o valor correspondente ao acompanhamento na devida 

proporção dos horários em que o acompanhamento teve lugar (e.g., se o acompanhamento 

pela MEO decorrer durante 30 minutos em horário útil e 1 hora fora do horário útil, há lugar 

                                                           

46 Admitindo que este seria o período mínimo de presença do técnico da MEO responsável pelo acompanhamento 

e supervisão, independentemente da emissão de comprovativo de presença, o que se entende não relevar para a 

situação em apreço. 

47 Não havendo da parte da Vodafone um pedido expresso de diligências complementares, caberá à ANACOM, 

nos termos do artigo 125.º do CPA, realizar essas diligências a título oficioso, caso entenda adequado para 

completar a instrução. Fica ao seu critério discricionário limitado apenas pelo que considerar conveniente para a 

decisão final. Após apreciação e análise desta matéria, entendeu-se não ser de prosseguir com a sua realização. 

48 Cfr. Tabela 5 atrás apresentada. 
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ao pagamento de 33,3% do preço correspondente ao acompanhamento em horário útil e 

66,6% do preço correspondente ao acompanhamento fora do horário útil). 

Reconhece-se a referência efetuada pela NOS sobre a inexistência de uma definição de 

pedido de acompanhamento. De facto, o que está contemplado nas ofertas é um pedido de 

instalação, sendo o acompanhamento da mesma uma prerrogativa da MEO – neste contexto 

faz sentido que não haja lugar a um pedido de acompanhamento a ser apresentado pelo 

beneficiário. 

É de salientar que a ANACOM não defende a necessidade de realização de 

acompanhamentos pela MEO em todas as instalações de cabos realizadas pelos 

beneficiários. Como se verá adiante, sem prejuízo de ser uma prerrogativa da MEO a de, 

querendo, acompanhar todas as instalações realizadas pelos beneficiários, a ANACOM 

defende o estabelecimento de um limite ao número de acompanhamentos a faturar pela MEO.  

Em conclusão, altera-se na decisão final o preço de acompanhamento e supervisão fora do 

horário útil, de 86 euros para 104 euros:  

“D2. Deve a MEO definir, na ORAC e na ORAP, os seguintes preços máximos de 

acompanhamento e supervisão: de 52,80 euros (em horário útil) e 86,00 104,00 

euros (fora do horário útil).”; 

E adita-se o seguinte ponto decisional: 

“Dn4. Nos casos em que um acompanhamento pela MEO abrange, quer o horário útil, 

quer fora do horário útil, a MEO deve faturar o valor correspondente ao 

acompanhamento na devida proporção dos horários em que o acompanhamento 

teve lugar.” 

Relativamente às observações da NOS de que o preço/custo pelo acompanhamento da MEO 

deverá estar incluído nas mensalidades que os beneficiários já pagam à MEO não devendo 

ser sujeito a um pagamento “à peça”, a ANACOM destaca que tal não é a prática da NOS, 

nem dos restantes operadores com ofertas de acesso a infraestruturas. Nos termos das 

referidas ofertas prevê-se a cobrança de um preço pelo acompanhamento dos trabalhos 

realizados nas suas infraestruturas, autónomo em relação ao preço de ocupação das 

mesmas. 
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Quando à matéria relativa ao acompanhamento (ou não) pela MEO da instalação e/ou 

remoção de drop de cliente e aos procedimentos associados, salienta-se que a mesma é 

analisada em secção autónoma deste relatório, sendo objeto de ponto decisional autónomo. 

Adicionalmente, considera-se que a comparação efetuada pela NOS entre o preço que paga 

aos seus auditores e o preço de acompanhamento pela MEO das instalações e intervenções 

dos beneficiários não parece adequada. Para além de as tarefas em si mesmas serem de 

natureza distinta (a dos auditores ao serviço da NOS e as de colaboradores da MEO), a NOS 

não analisou as diferentes classes de mão-de-obra (e, naturalmente os custos 

correspondentes) dos colaboradores da MEO diretamente envolvidos nas tarefas associadas 

ao acompanhamento das instalações e intervenções a realizar pelos beneficiários – vide as 

classes de mão-de-obra da MEO previstas no relatório de audiência prévia aprovado com a 

decisão da ANACOM de 26.05.2006 sobre alterações à ORAC49, que estipulou os preços de 

acompanhamento pela MEO atualmente vigentes na oferta.  

Não obstante, quanto ao estabelecimento nas ofertas de um limite relativo ao número de 

acompanhamentos a faturar pela MEO, a partir do qual eventuais acompanhamentos 

adicionais, a realizarem-se, já não poderiam ser faturados aos beneficiários (suportando a 

MEO os respetivos custos), a ANACOM partilha as preocupações da NOS, e considera 

excessivo que haja cerca de [IIC]       [FIC]% de acompanhamentos realizados e faturados 

pela MEO (no âmbito de instalações) face ao número total de respostas da MEO a pedidos 

de instalação submetidos pelos beneficiários50. 

Com efeito, a ANACOM entende que os acompanhamentos pela MEO deveriam apenas 

ocorrer relativamente a situações mais problemáticas de acesso dos beneficiários às 

infraestruturas subterrâneas (CV, condutas) e aos postes da MEO, o que não parece ser a 

prática seguida por aquela empresa. Também do que se apurou nas reuniões com 

instaladores, incluindo com o instalador que também efetua trabalhos para a própria MEO, 

não é prática deste operador o acompanhamento das suas próprias instalações de cabos. 

Acresce que, sendo prerrogativa da MEO acompanhar (ou não) uma instalação (ou uma 

intervenção) de um beneficiário, entende-se justificável definir um limite para a MEO faturar 

pelo serviço de acompanhamento. Assim, entende-se adequado e proporcional definir-se na 

                                                           

49 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=365054. 

50 De acordo com os dados trimestrais fornecidos pela MEO correspondentes aos últimos 3 anos, quer na ORAC, 

quer na ORAP. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=365054
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ORAC e na ORAP um limite máximo anual de acompanhamentos às instalações e 

intervenções realizadas por cada beneficiário a faturar pela MEO, correspondente a 10% do 

número de respostas positivas da MEO a pedidos de instalação e intervenção remetidos 

durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 acompanhamentos. O valor de 10% 

aqui definido tem como referência a prática de auditorias (a posteriori) que se realizam neste 

contexto, e que incidem num universo da mesma ordem de grandeza. No caso específico da 

ORAC, tendo em conta a alteração na oferta segundo a qual os pedidos de instalação a 

submeter pelos beneficiários darão lugar a meras notificações (vide secção 3.1.6), esse limite 

máximo corresponde a 10% do número de notificações de instalações remetidas pelo 

beneficiário durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 acompanhamentos.  

Neste sentido, adita-se o seguinte ponto decisional: 

“Dn5. Deve a MEO prever na ORAC e na ORAP um limite máximo anual de 

acompanhamentos de instalações e intervenções realizadas por cada 

beneficiário a faturar pela MEO, correspondente a 10% do número de respostas 

positivas da MEO a pedidos de instalação e notificações de intervenção 

remetidos durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 

acompanhamentos.  

 No caso específico da ORAC, tendo em conta a alteração na oferta segundo a 

qual os pedidos de instalação a submeter pelos beneficiários darão lugar a 

meras notificações, esse limite máximo corresponde a 10% do número de 

notificações de instalações e de intervenções remetidas pelo beneficiário 

durante o ano anterior, considerando um mínimo de 10 acompanhamentos.” 

Releva-se sobre este ponto adicional que a MEO tem sempre a opção, enquanto gestora da 

infraestrutura, de poder decidir quanto à necessidade de acompanhamento das instalações 

ou das intervenções a realizar pelos beneficiários, e quanto ao número de acompanhamentos 

que efetua, desde que cumpra o limite agora imposto pela ANACOM na faturação daquele 

serviço.  

3.1.4. Inclusão das condições de desobstrução de CV 

D3.  Deve a MEO alterar a ORAC de forma a que o preço de desobstrução de CV não 

seja totalmente suportado pelo beneficiário que a solicita, devendo ser aplicada 
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a repartição de custos de desobstrução de CV nos termos de fórmula idêntica à 

aplicada no caso de desobstrução de troços de conduta (cf. previsto na secção 

4.7.1 da ORAC v7). 

A MEO discorda do ponto decisional D3 pelos argumentos apresentados na fundamentação 

das condições aplicáveis ao serviço de desobstrução de CV e considera que a desobstrução 

de CV apenas beneficia o operador que a solicita, dado que não seria possível garantir que a 

CV se mantenha desobstruída até ser utilizada por outros beneficiários, com ou sem presença 

de cabos e equipamentos nessa CV à data da desobstrução.  

A MEO acrescenta que as condições definidas na ORAC v7 para as desobstruções de CV 

visaram simplificar as condições e procedimentos operacionais e de faturação associados, o 

que o ponto decisional D3 contraria ao impor a repartição de custos com a complexidade 

decorrente. Segundo a MEO, a aplicação de um preço de 663,00 euros ao beneficiário que 

solicitou a desobstrução de CV, tornaria o processo mais ágil, não sendo mais oneroso para 

outro beneficiário dado que, tendencialmente, cada um suportará um custo equivalente ao 

seu nível de utilização das infraestruturas. E, neste âmbito, recorda as regras de repartição 

de custos previstas na ORAC para as demais desobstruções, a saber:  

a) “O apuramento dos custos de desobstrução imputáveis a cada Beneficiária é realizado 

por aplicação da seguinte fórmula de repartição de custos de desobstrução: em função 

do número de Beneficiárias (i>1), cada uma terá de pagar à MEO uma percentagem do 

custo de desobstrução de (1/i)*100%, enquanto cada Beneficiária receberá da MEO o 

correspondente a (1/(i) - 1/(i + 1)) * 100% por cada nova Beneficiária que 

subsequentemente partilhe o mesmo troço.  

b) Deste modo, por exemplo, caso um troço seja ocupado por uma Beneficiária, esta deve 

pagar (1/2) do custo de eventual desobstrução. Caso o mesmo troço seja ocupado 

subsequentemente por outra Beneficiária, essa deve pagar (1/3) do valor da 

desobstrução, devendo a MEO pagar à primeira Beneficiária a diferença [(1/2) - (1/3)] e 

assim sucessivamente.”. 

A MEO considera que a repartição de custos de desobstrução de CV implicaria monitorizar as 

condutas e as CV alvo de desobstruções ao longo do ciclo de vida, para identificar os 

beneficiários presentes na desobstrução e a entrada de novos beneficiários com cabos e 

equipamentos nessas condutas. Para a MEO, sendo já desprovida de sentido a aplicação 
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desta metodologia às desobstruções de conduta, transportá-la para as desobstruções de CV 

(agora mais frequentes) seria inaceitável devido à complexidade de operacionalização e ao 

volume de ocorrências a gerir. Mantendo-se o ponto decisional D3, a MEO refere que terá 

que proceder ao desenvolvimento desta funcionalidade no SI-ORAC (com os custos 

inerentes, que considera injustificados), porque seria inviável a gestão desta situação com 

processos manuais. Assim, para a MEO, a implementação do ponto decisional D3 teria um 

custo elevado e injustificado face ao benefício esperado para os operadores, pelo que propõe 

a sua revisão, bem como a repartição de custos das outras desobstruções, suportando cada 

beneficiário o custo das que seja necessário realizar para prosseguir com os trabalhos que 

pretende.  

A MEO defende que o pagamento pelo beneficiário que solicita a desobstrução de CV deveria 

ser estendido às desobstruções de condutas, porque tal simplificaria a operacionalização do 

processo, evitando a complexidade associada à repartição de custos. Segundo a MEO, todas 

as desobstruções efetuadas não têm sido objeto de repartição de custos, ainda que possam 

existir, ou vir a existir, meios de beneficiários nas infraestruturas, o que tem a vantagem de 

não penalizar os beneficiários que utilizam menos a oferta, dado que, sem qualquer controlo 

ou capacidade de antecipação, podem receber faturas com valores elevados de 

desobstrução, o que pode colocar em causa a sustentabilidade do modelo de negócio desses 

operadores.  

[IIC] . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                        [FIC].  

Caso se mantenha o ponto decisional D3, a MEO afirma que o mesmo deve ser mais 

detalhado, nomeadamente no sentido de o orçamento apenas ter que ser aceite pelo 

beneficiário que dá origem ao processo de desobstrução, tendo todos os outros beneficiários 

que suportar e pagar os custos que lhe sejam imputáveis por via da aplicação do procedimento 

de repartição de custos.  
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E, mantendo-se este processo, a MEO considera indiscutível que à luz do princípio da EdI a 

MEO deve ser entendida como qualquer outro beneficiário, como, aliás, a ANACOM impôs no 

âmbito da definição dos preços da Extranet, pelo que deve ficar previsto na ORAC que as 

desobstruções da iniciativa da própria MEO também serão englobadas nestes processos. 

Portanto, para a MEO os custos de desobstruções que tiver que suportar relativamente à 

instalação e/ou manutenção dos seus próprios meios também deverão ser repartidos pelos 

demais beneficiários com cabos e equipamentos nessas infraestruturas desobstruídas.  

Assim, a MEO discorda do ponto decisional D3 e reitera a razoabilidade e adequabilidade da 

imputação do custo da desobstrução de CV ao beneficiário que a solicitou, defendendo ainda 

que o beneficiário que solicita a desobstrução de condutas suporte a totalidade dos custos.  

A Vodafone discorda do ponto decisional D3, no sentido de o beneficiário da ORAC ter de 

suportar uma parte dos encargos decorrentes da desobstrução de uma CV da MEO, porque 

a utilização do espaço em conduta é paga o que no seu entendimento já incluiria a obrigação 

de a MEO dar condições adequadas aos beneficiários para acederem àquele espaço.  

Assim, a Vodafone não antevê o motivo pelo qual o custo de desobstrução de CV não esteja 

incluído nos valores já pagos pelos beneficiários para fazer face aos custos de manutenção 

das condutas (e garantir as suas condições), o que daria à MEO um incentivo à recuperação 

dos custos junto das entidades a quem a obstrução seria imputável. Segundo a Vodafone, 

caso o custo não esteja incluído no valor mensal que os beneficiários pagam à MEO pelo 

acesso às infraestruturas, devem especificar-se concretamente os custos que a MEO 

contabiliza e que concorrem para os preços mensais da ORAC (os quais são orientados para 

os custos).  

A Vodafone considera que a partilha de custos de desobstrução de CV, prevista no ponto 

decisional D3, não seria transparente, nem adequada, devendo a MEO disponibilizar ao 

beneficiário comprovativo de que o valor orçamentado corresponde à quota-parte respetiva, 

e não devendo a regra de repartição de custos operar no caso de existir uma entidade 

responsável pela obstrução (devendo esta suportar a totalidade dos custos).  

Adicionalmente, a Vodafone considera que o beneficiário deve poder concretizar a 

desobstrução com vista a agilizar a resolução do problema (num cenário em que a MEO não 

cumpriria os prazos) ou, alternativamente (uma vez que a MEO propõe aplicar uma penalidade 

de 1500 euros quando é feita a desobstrução por meios próprios do beneficiário), um SLA 
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máximo para desobstrução pela MEO, com penalidade diária por incumprimento da MEO do 

SLA de desobstrução. A Vodafone considera que a ANACOM deverá atender aos danos que 

advêm para os beneficiários por não reposição do serviço aos seus clientes retalhistas, por 

impossibilidade de intervenção na CV, sendo necessário assegurar a EdI na desobstrução de 

condutas51.  

Finalmente, atenta a regra da ORAC, que confere aos beneficiários 20% do espaço utilizável 

num troço de conduta, a Vodafone solicita que não seja imputado aos beneficiários mais do 

que 20% do custo da desobstrução, já que o benefício que obteriam da infraestrutura em 

causa não seria superior àquela percentagem. 

Segundo a NOS, a ANACOM aprova o valor de desobstrução de CV apresentado pela MEO, 

limitando-se a determinar que o mesmo não deverá ser incorrido apenas pelo operador que a 

requeira, mas por todos os operadores que dela façam uso. A NOS reitera que as situações 

de desobstrução de CV (e conduta) deverão ser suportadas pela MEO, na medida em que 

estariam incluídas na atividade de manutenção da infraestrutura, não devendo ser alvo de 

cobrança aos beneficiários.  

A NOS afirma que tem dificuldade em compreender como é que os preços de utilização das 

infraestruturas da MEO não incluem a manutenção, e refere existir uma elevada percentagem 

de desobstruções cujos custos são incorridos por entidades terceiras, que têm 

responsabilidade direta sobre a obstrução, sendo tal frequente nas obstruções de CV 

decorrentes da pavimentação indevida da tampa da CV. Nestes casos, considera a NOS que 

a identificação da entidade responsável seria de fácil concretização52, não existindo custos 

para a MEO associados à desobstrução.  

A NOS manifesta surpresa perante a não exclusão destas situações, não aceitando que os 

beneficiários possam suportar custos numa situação onde a MEO não incorreria em custos. 

Refere que a alteração de paradigma para um custo fixo aumentará a opacidade sobre os 

custos que a MEO incorreu na desobstrução, sendo que a partilha de custos pelos 

beneficiários que ocupem a CV aumentará a dificuldade de escrutínio da existência da 

                                                           

51 Questionando a este propósito os prazos em que são repostos os serviços de clientes retalhistas da MEO com 

avarias que carecem de acesso a CV e se os prazos que a MEO pratica para desobstrução de CV a pedido de 

beneficiários são compatíveis com os prazos que a MEO pratica quando estão em causa desobstruções efetuadas 

a pedido das áreas retalhistas da empresa. 

52 Na medida em que a entidade que tenha efetuado esse tipo de obras é possível de facilmente identificar junto 

dos serviços camarários. 
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desobstrução. Assim, a NOS considera que o ponto decisional D3 não exclui situações que 

não poderiam ser suportadas pelos beneficiários e não apresenta mecanismos que garantam 

a transparência sobre as ocorrências invocadas pela MEO.  

Acresce, segundo a NOS, que o preço seria excessivo, devendo corresponder a [IIC]     . 

[FIC]% do custo de construção de uma CV nova. A NOS refere ter efetuado uma análise dos 

custos de construção (Tabela 10) e de desobstrução de uma CV (Tabela 11), que apontaria 

para que o custo apresentado pela MEO esteja [IIC]     [FIC]% acima dos custos da NOS e 

que, atendendo às diferenças de escala entre a MEO e a NOS na contratação destes serviços, 

o preço deve ser inferior ao valor apurado pela NOS.  

Tabela 10. Custos de construção para a NOS de uma CV 

[IIC] 

Designação  Material Mão de obra Total  

Construção de CV    

Policiamento     

Licenciamento Camarário     

Projeto     

Total     

Unidade: Euros. 

[FIC] 

Tabela 11. Custos de desobstrução de uma CV (estimativa da NOS) 

[IIC] 

Designação  Material Mão de obra Total  

Desobstrução de CV    

Policiamento     

Licenciamento Camarário     

Projeto     

Total     

Unidade: Euros. 

[FIC] 

Assim, a NOS considera que o custo apresentado não deve ser aceite nem a sua cobrança 

aos beneficiários, porque não seria suportado pela MEO. Ou, sendo-o, deve estar englobado 

no custo de utilização das condutas suportado pelos beneficiários, devendo o custo ser revisto 

com base nos contratos entre a MEO e os prestadores de serviço. Adicionalmente, a partilha 
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dos custos deve ser revista, porque padeceria de risco de abuso na sua aplicação que não 

seria sindicável pelos beneficiários. Aliás, para a NOS, a ausência de comprovação de uma 

obstrução seria determinante para a rejeição da partilha de custos (equivalente ao que já 

sucede na partilha de rede vertical, onde existe total transparência sobre os beneficiários da 

partilha da infraestrutura).  

Deste modo, na ausência de um processo que assegure a transparência do mesmo, a NOS 

defende que o custo apenas deverá ser partilhado entre o beneficiário que solicita a 

desobstrução e a proprietária da infraestrutura (a MEO), na medida em que esta será a 

principal beneficiária da benfeitoria realizada à sua infraestrutura não devendo ser equiparada 

às demais entidades que dela possam, em cada momento, usufruir53.  

A NOWO/ONI saúdam o ponto decisional D3 que estabelece a forma de repartição de custos 

por desobstrução de CV. 

Entendimento da ANACOM 

Os dados apresentados pelos beneficiários não fundamentam uma alteração do preço de 

desobstrução de CV constante da ORAC v7 e aceite pela ANACOM no SPD. Com efeito, os 

custos apresentados pela NOS referem-se apenas a custos de material e de mão-de-obra, 

havendo, contudo, que ter adicionalmente em consideração custos de gestão de projeto, de 

aprovisionamento, de faturação e cobrança (ao(s) beneficiário(s)) e custos comuns – tal como 

foi exposto no SPD. Releva-se que os restantes preços mensais vigentes na ORAC, que 

também obedecem ao princípio da orientação dos preços para os custos, foram apurados 

pela ANACOM através de deliberações de alterações à oferta de 26.05.2006 e de 15.03.2007. 

Em relação aos comentários da NOS e da Vodafone, esclarece-se que uma obstrução de uma 

CV ou de uma conduta se trata de uma situação anómala, podendo ou não estar considerada 

nos normais custos de manutenção das infraestruturas. Neste contexto, havendo a 

necessidade de a CV ou a conduta serem desobstruídas pela MEO para permitirem a normal 

passagem dos cabos (redes) dos beneficiários (e também da MEO), naturalmente há lugar a 

custos de desobstrução, pelo que se pode justificar a cobrança pela MEO aos beneficiários 

de um preço visando ressarci-la de parte desses custos. Há que assegurar, contudo, que 

                                                           

53 Refere a NOS que a MEO não só beneficia da melhoria das condições da rede como assegura a sua capacidade 

de manter um fluxo de receitas grossistas que, sem a referida intervenção, seria colocado em causa. 
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estes custos não estão duplicados nos custos de manutenção das infraestruturas, o que será 

avaliado nas auditorias aos resultados do SCA. 

Não obstante, a ANACOM mantém o entendimento de que um beneficiário da ORAC não 

deve suportar a totalidade dos encargos decorrentes da desobstrução de uma CV, uma vez 

que tal não é do interesse exclusivo do beneficiário, já que, após essa desobstrução, a CV 

pode ser utilizada quer pela própria MEO, quer pelos restantes beneficiários da ORAC que 

venham posteriormente a instalar cabos nessa CV.  

Neste contexto, e tal como nos moldes já previstos na ORAC v7 para o caso da desobstrução 

de troços de conduta, o beneficiário que deu origem ao processo de desobstrução de uma CV 

deve pagar ½ do preço respetivo constante da ORAC v7. Caso a mesma CV seja ocupada 

subsequentemente por outro beneficiário, este deve pagar 1/3 do preço de desobstrução de 

CV, devendo a MEO devolver ao primeiro beneficiário a diferença [(1/2) - (1/3)], e assim 

sucessivamente. Ainda sobre a repartição de custos de desobstrução, reitera-se54 que 

sistemas análogos têm sido aplicados, por exemplo, na Austrália e em Portugal (e.g., no 

tocante ao espaço de coinstalação na ORALL), não se afigurando de complexidade elevada. 

Na medida em que a cobrança do preço de desobstrução de CV e a partilha dos encargos 

pelos beneficiários da ORAC envolvidos se destinam a ressarcir a MEO pelos custos de 

desobstrução, a ANACOM entende que os custos incorridos pela MEO na gestão da faturação 

e cobrança desse preço aos beneficiários (e.g. custos com implementação pela MEO de 

eventuais sistemas) já estão repercutidos nos custos de faturação e cobrança apresentados 

pela MEO, não devendo, por conseguinte, ser adicionalmente cobrados aos beneficiários. 

Face à remoção da regra de reserva para os beneficiários de 20% do espaço utilizável em 

cada troço de conduta, conforme proposto na secção 3.3.1.4 do presente relatório relativo ao 

ponto decisional D36, não se coloca a proposta da Vodafone de impacto dessa regra no custo 

da desobstrução de CV. 

Quanto à proposta da MEO de as desobstruções realizadas por sua iniciativa serem 

englobadas nestes processos de repartição de custos, não colhe o argumento da MEO de 

que deve ser “entendida como qualquer outro beneficiário”. A MEO não é “qualquer outro 

beneficiário” da ORAC (nem da ORAP) tratando-se sim da entidade detentora ou gestora das 

                                                           

54 Vide ponto 2.2.7.3 do relatório de audiência prévia sobre alterações à ORAC aprovado por decisão da ANACOM 

de 26.05.2006. 
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infraestruturas que estão aqui em causa, beneficiando com o melhoramento que faz às 

mesmas por sua própria iniciativa. 

Esclarecendo a NOS, o ponto decisional D3 não se aplica, naturalmente, às desobstruções 

da responsabilidade de entidades terceiras ainda que seja a MEO a proceder às 

desobstruções (em substituição da entidade responsável). Neste caso, os custos das 

desobstruções são incorridos naturalmente por essas terceiras entidades (em relação às 

quais a MEO poderá acionar um direito de regresso), não podendo a MEO vir a imputá-los 

aos beneficiários.  

Finalmente, não se justifica a alegação da MEO de falta de proporcionalidade da medida 

preconizada de partilha dos custos de desobstrução de CV, uma vez que medida similar no 

tocante à partilha de custos de desobstrução de troços de conduta foi imposta há mais de 12 

anos e mantém-se vigente, sem que desde então tenham sido reportadas quaisquer 

dificuldades na sua implementação. Conforme referido no SPD, entende a ANACOM que um 

beneficiário da ORAC não deve suportar a totalidade dos encargos decorrentes da 

desobstrução de uma CV da MEO, uma vez que tal não é do interesse exclusivo daquele 

beneficiário. Assim, entende-se que a manutenção do proposto no SPD constitui a solução 

mais equilibrada quer para a MEO quer para os beneficiários da oferta. 

Sobre a possibilidade de os beneficiários poderem efetuar a desobstrução, em substituição 

da MEO, suscitada pela Vodafone, remete-se para a secção 3.3.8.3. 

Face ao exposto, mantém-se, na decisão final, o ponto decisional D3. 

3.1.5. Intervenções urgentes e não urgentes – alterações nos parâmetros de qualidade 

de serviço (PQS) 

D4.  Devem a ORAC e a ORAP ser alteradas no sentido de prever que, na ausência 

de envio de ticket de intervenção por parte da MEO no prazo de uma hora linear, 

pode o beneficiário iniciar os trabalhos sem a detenção do correspondente ticket 

de intervenção e sem que seja penalizado por esse facto. 

A MEO informa que os procedimentos de suporte à ORAC e à ORAP já permitem enviar ao 

beneficiário uma resposta à notificação de intervenção em menos de 1 hora linear, na qual é 

indicada a referência do ticket associado à intervenção solicitada. Deste modo, a MEO afirma 
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nada ter a objetar ao ponto decisional D4, o qual considera não ter um impacto relevante nos 

procedimentos operacionais de suporte à ORAC e à ORAP55.  

Não obstante, a MEO entende que a detenção do ticket por parte da equipa técnica do 

beneficiário seria uma condição operacional crítica para a correta execução e controlo do 

acesso dos beneficiários às infraestruturas da MEO.  

A MEO refere que a prática seguida pelos beneficiários é a de intervirem nas suas redes 

(cabos e equipamentos) instaladas em infraestruturas da MEO sem qualquer notificação 

prévia e, quando as equipas da MEO detetam tais situações no terreno, as equipas dos 

beneficiários procuram resolver o incumprimento através do envio da notificação. Para a MEO 

tal constitui um incumprimento das condições das ofertas que deve ser desincentivado através 

da aplicação de penalidades (com efeito dissuasor), dado que não existe justificação para tal 

comportamento, sendo inaceitável que os beneficiários acedam e executem trabalhos nas 

infraestruturas da MEO sem o conhecimento prévio desta empresa56.  

A MEO refere ainda que, se aquando destas intervenções, forem provocados danos em 

infraestruturas da MEO, ou de outra qualquer entidade, com meios instalados no troço ou CV 

em causa, ou tais intervenções venham a originar acidentes (e.g. por deficiente recolocação 

de tampa de uma CV ou danos provocados no pavimento), dificilmente terá forma de saber 

que entidade acedeu à infraestrutura em causa e de atribuir as responsabilidades devidas. 

Em resumo, para a MEO, a disponibilização atempada do ticket da intervenção e a sua 

detenção durante todo o período da intervenção são consideradas questões operacionais 

críticas e de controlo do acesso às infraestruturas da MEO. 

Por forma a assegurar-se a EdI, a Vodafone considera desnecessária a emissão de um ticket, 

que obriga os beneficiários a esperarem pela resposta ao pedido de intervenção (retardando 

a capacidade de resposta e resultando num pior serviço aos clientes finais), bastando a mera 

notificação da intervenção à MEO, comprovada pela emissão automática de um recibo de 

receção do pedido de intervenção. A Vodafone considera desnecessário ter de aguardar 1 

hora linear para iniciar a intervenção (porque, sendo emitido pela MEO um recibo de receção 

da intervenção, a intervenção deveria poder ser iniciada). Não compreende tal obrigação que 

deve ser eliminada, porque, quando a MEO pretende acompanhar a intervenção, a presença 

                                                           

55 Conforme já decorria da informação prestada pela MEO na sua carta de 25.07.2017 sobre “Adopção de medidas 

provisórias e urgentes relativas à suspensão da entrada em vigor das alterações à ORAC e à ORAP”. 

56 A MEO apresentou exemplos destas situações. 
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de técnico da MEO nesse período seria impossível. Sem embargo, a Vodafone considera o 

ponto decisional D4 necessário e adequado no sentido de o beneficiário poder iniciar os 

trabalhos sem a detenção do ticket de intervenção e sem ser penalizado por esse facto.  

A NOS refere que o ponto decisional D4 cumpre, apenas à primeira vista, com o princípio da 

EdI, eliminando a obrigação de o beneficiário57 possuir um ticket da MEO relativo à 

intervenção58. Contudo, tal irá refletir-se numa desvantagem competitiva dos beneficiários face 

à MEO, uma vez que, caso uma avaria reportada pelo seu cliente final esteja localizada no 

cabo do drop, o técnico da NOS terá de enviar à MEO um pedido de intervenção e aguardar 

uma hora até poder despistar o problema, o que seria incompreensível59 para o cliente final.  

Segundo a NOS, um técnico da MEO não tem de aguardar para efetuar uma intervenção, pelo 

que o ponto decisional D4 não seria compatível com a EdI, pela vantagem competitiva que 

atribui à MEO (atenta a superior qualidade de serviço que pode garantir aos seus clientes, 

face à concorrência), e pelo aumento de custos que implicará para os beneficiários e que não 

terá qualquer espelho na MEO.  

A NOS refere ainda que vai ter de incorrer num custo adicional de uma hora com o seu técnico 

(hora em que o técnico estará parado), e num custo de acompanhamento (entre 52,80 e 86 

euros). Acrescenta a NOS que as reparações em casa de clientes facilmente ocorrem fora do 

horário útil do serviço de acompanhamento, na medida em que as avarias “não têm horário” 

e, sendo que a prioridade é a de restabelecer o serviço do cliente com a máxima rapidez, até 

porque é essa a expetativa do cliente, em particular quando se está perante serviços como o 

de televisão.  

Assim, segundo a NOS, o serviço de acompanhamento pode ser utilizado pela MEO para 

aumentar artificialmente os tempos de reparação de avarias de clientes dos beneficiários (na 

medida em que os técnicos deverão aguardar uma hora até fazer intervenções no drop), e os 

custos de manutenção da NOS (por via do pagamento dos acompanhamentos que a MEO 

                                                           

57 Quando esteja no terreno para efetuar uma intervenção, tal como uma reparação de avaria. 

58 A NOS refere que findo o período de uma hora após a solicitação da intervenção, o beneficiário pode avançar 

com os trabalhos no terreno, mesmo que o ticket não tenha sido remetido pela MEO, e que, segundo a ANACOM, 

é pressuposto do procedimento, que o ticket seja remetido minutos após o pedido do beneficiário, na medida em 

que não se identificam obstáculos para que tal envio não seja automatizável. 

59 Implicando forte descontentamento e uma deterioração no serviço prestado pelo aumento do tempo de resolução 

sem que exista qualquer razão para tal. 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  67/368 

 

efetue), incentivando assim os beneficiários a apenas recorrer a deslocações como último 

recurso, para minimizar os referidos custos, o que, a acontecer, terá fortes impactos negativos 

na experiência de cliente, ao mesmo tempo que permitirá à MEO interferir na reparação de 

avaria de um cliente do beneficiário, por via da invocação de incumprimentos, 

independentemente da sua verificação no terreno, de modo a criar dificuldades ao processo 

de reposição do serviço60. A NOS considera que o ponto decisional D4 não cumpre a EdI nem 

preenche as condições de exceção ao mesmo, pelo que propõe a sua revisão de modo a que 

as intervenções possam ocorrer, com uma mera notificação, sem período de espera prévio. 

Refere ainda que os impactos perniciosos e, em consequência, a incompatibilidade deste tipo 

de procedimento com o princípio da EdI, também se aplicam nas situações de manutenção 

da rede horizontal, só que com uma maior expressão, na medida em que as avarias nesse 

caso impactarão um número muito mais elevado de clientes.  

Segundo a NOS, a introdução de um atraso na reparação de uma avaria, tal como no caso 

das avarias em drop de cliente, não seria compreensível, nem teria cabimento, nas exceções 

ao princípio de EdI que a ANACOM impôs no âmbito das obrigações do mercado 3a. 

Relembra que, em situações equiparáveis, os técnicos da MEO não precisarão de aguardar 

qualquer período para intervir na rede. A NOS entende que o argumento de que o período de 

uma hora corresponderá ao período de deslocação dos técnicos ao local não é razoável, uma 

vez que, como referido, no caso do drop de cliente não é possível antecipar essa situação e, 

no caso da rede horizontal, o tempo de deslocação poderá ser muito inferior, não sendo 

aceitável, ou admissível, que os clientes permaneçam em avaria por este motivo.  

A NOS considera que o acompanhamento por técnicos da MEO não deve ser suportado pelos 

beneficiários, atento (i) o forte impacto que os custos associados têm na rentabilidade dos 

clientes (no caso das intervenções em drop de cliente) e, em consequência, na vantagem 

competitiva que daí resultará para a MEO, por não incorrer em custos equivalentes; (ii) a 

impossibilidade de os técnicos dos beneficiários aguardarem pelos técnicos da MEO caso a 

intervenção termine antes da sua chegada e, por conseguinte, o acompanhamento poder 

                                                           

60 Segundo a NOS, é extremamente relevante que a ANACOM tenha presente que este cenário é possível de 

ocorrer, sendo que situações similares já ocorrem nos processos de construção de rede com acompanhamento 

da MEO. Como diz já ter sido relatado à ANACOM, existem situações em que os técnicos da MEO tentam parar 

os trabalhos dos técnicos da NOS com argumentos que claramente extravasam os seus poderes (e.g. todos os 

colaboradores da NOS deverão estar certificados, desde que estejam no local, mesmo que o colaborador sem 

credenciação não esteja a intervir no terreno). Entende que estas situações, a posteriori, são de difícil (senão 

impossível) prova, sendo que o risco da sua ocorrência não deverá ser menosprezado, nomeadamente quando 

existem casos comprovados desse tipo de prática.  
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originar penalidades irrazoáveis; e (iii) a inaplicabilidade desse tipo de custo adicional à 

própria MEO, o que lhe confere uma vantagem competitiva objetiva face aos seus 

concorrentes.  

No que se refere ao prazo de 16 horas úteis de antecedência para pedidos de intervenção 

com o objetivo de levantamento de cadastro, a NOS entende que se trata de mais uma 

situação onde não descortina a razão para tal antecedência nem a compatibilidade de um pré-

aviso desta dimensão com o princípio da EdI. Menciona a NOS que a ANACOM refere que 

“face à especificidade destas intervenções os mesmos [prazos] se justificam” sem, no entanto, 

apresentar um único argumento para tal.  

Efetivamente, segundo a NOS, o levantamento de cadastro seria das operações menos 

intrusivas que os beneficiários poderão executar na infraestrutura da MEO, contudo é imposta 

uma das maiores antecedências no pedido associado. A NOS afirma não descortinar nem a 

razão para tal, nem sequer o cabimento de um serviço de acompanhamento nestas situações, 

atendendo ao seu reduzidíssimo impacto. Neste contexto, requer a alteração deste 

procedimento no sentido de ser incorporado nos pedidos de intervenção associados às 

avarias.  

A NOWO/ONI consideram que o disposto no ponto decisional D4 agiliza os procedimentos de 

intervenção e dá mais autonomia ao beneficiário, uma vez que permite que este inicie uma 

intervenção no prazo máximo de uma hora após comunicação à MEO, mesmo que não envie, 

nesse prazo, o correspondente ticket de intervenção, não ficando o beneficiário sujeito a 

qualquer penalidade. 

Entendimento da ANACOM 

No processo vigente, o beneficiário, antes de poder iniciar uma intervenção, tem 

obrigatoriamente de aguardar pela resposta da MEO (com a indicação sobre se a intervenção 

a realizar vai ou não ter acompanhamento pela MEO e com a confirmação do agendamento 

da intervenção), havendo neste contexto dois tipos de pedidos de intervenção (programado e 

não programado), com prazos de resposta distintos. 

Ora, na ORAC v7 (e na ORAP v5) foi suprimida a necessidade de colocação pelo beneficiário 

de um pedido formal de intervenção (deixando de existir o conceito de intervenção 

programada e não programada), bastando que o beneficiário notifique a MEO com uma 

antecedência mínima de uma hora linear face à hora da intervenção, não tendo assim o 
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beneficiário a necessidade de aguardar por uma resposta formal da MEO. Contudo, a 

ANACOM reconheceu no SPD que essa alteração efetuada aos serviços de intervenção 

poderia não ter qualquer efeito prático, uma vez que a MEO obriga a que os técnicos do 

beneficiário envolvidos na intervenção tenham na sua posse o ticket da intervenção. 

Regista-se agora que a MEO refere que os procedimentos internos de suporte à ORAC e à 

ORAP já permitem enviar ao beneficiário uma resposta à notificação de intervenção em menos 

de uma hora linear, na qual é indicada a referência do ticket associado à intervenção 

solicitada. Tal facto vem reforçar o entendimento da ANACOM de que o envio do ticket, pela 

MEO aos beneficiários, deve ser automático e imediato. No entanto e considerando que é 

prioritário resolver a avaria junto do cliente final, reconhece-se que o beneficiário, após a 

notificação da intervenção à MEO, deve poder iniciar os trabalhos com a máxima brevidade, 

não carecendo, para o efeito, do respetivo ticket, pelo que não pode ser penalizado pela 

ausência do mesmo. Ou seja, visa-se salvaguardar o interesse do cliente final que está 

potencialmente sem serviço face a um eventual atraso no envio do ticket, envio esse que, 

conforme acima referido deve ser imediato. Entende-se, ainda, que a solução adotada permite 

assegurar a aplicação do princípio de EdI. 

Sublinha-se a este respeito que a preocupação da MEO sobre a deteção da intervenção 

indevida não se coloca, admitindo-se que os sistemas de informação permitem comprovar se 

o beneficiário remeteu, ou não, à MEO a notificação da intervenção antes da mesma. Nestes 

casos, a MEO pode aferir internamente se a ausência de ticket se deve à falta de notificação 

da intervenção pelo beneficiário, ou à falta de resposta por parte da MEO.  

Ainda relativamente ao ponto decisional D4, estando já prevista na ORAC v7 a notificação 

das intervenções com uma antecedência mínima de 1 hora linear face à hora da intervenção, 

reponderando o facto de as intervenções com o objetivo de levantamento de cadastro61 serem 

menos intrusivas face às restantes intervenções (nomeadamente para reparação), não há 

justificação para estar previsto um período de antecedência mínima de notificação de 16 horas 

úteis62 face à hora da intervenção. 

                                                           

61 Que, por exemplo, não implicam alteração na configuração dos cabos instalados nas condutas. 

62 Regista-se que na ORAC v7 há uma diferença na referência a este prazo: no corpo da oferta (na secção 4.4) é 

referido que “a antecedência mínima de notificação é de 16 horas de antecedência face à hora da intervenção” 

enquanto no Anexo 3 (secção 9) é referido “com pelo menos 16 horas úteis de antecedência face à hora de 

intervenção” (aqui sublinhado).  



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  70/368 

 

Assim, alinhando-se os prazos previstos para ambos os tipos de intervenções – intervenção 

nos cabos ou equipamentos e intervenção para levantamento de cadastro –, determina-se 

agora a remoção na ORAC v7 (quer no corpo da oferta, quer no Anexo 3), do prazo de 16 

horas (úteis) de antecedência previstas para notificação de intervenção com o objetivo de 

levantamento de cadastro. 

Com estas alterações ficam também acauteladas as preocupações manifestadas pela NOS, 

relativas à EdI. 

Finalmente, sobre as alusões da NOS às intervenções em cabos de drop de cliente, esclarece-

se que a matéria específica relacionada com drop de cliente é tratada em secção autónoma 

(ponto 3.2.5) do presente relatório.  

Neste contexto, o ponto decisional D4 passa a ter a seguinte redação:  

“D4. Devem a ORAC e a ORAP ser alteradas no sentido de prever que, na ausência 

de envio de ticket de após a notificação da intervenção por parte da MEO no 

prazo de uma hora linear, pode o pelo beneficiário, pode o mesmo iniciar os 

trabalhos sem a detençãonão carecendo, para o efeito, do correspondente 

respetivo ticket de intervenção pelo que não pode e sem que seja ser penalizado 

por esse facto. Adicionalmente, na ORAC, deve ser removido no corpo da oferta 

o prazo de 16 horas e no Anexo 3 o prazo de 16 horas úteis, de antecedência 

para notificação de intervenção para levantamento de cadastro.” 

 

D5. Deve a ORAC ser alterada no sentido de prever, para o exclusivo efeito de 

reparação de um cabo, a possibilidade de instalação pelo beneficiário de um 

ponto de ligação (PL) adicional por CV envolvida. 

A MEO menciona que na ORAC v7, de 30.05.2017, a qual foi objeto de suspensão pela 

ANACOM, foi incluída a possibilidade de instalação de um PL adicional no âmbito da 

componente de serviço de Intervenção em cabos e equipamentos (secção 4 dessa versão da 

oferta)63.  

                                                           

63 Conforme estipulado na referida secção “Após a conclusão da intervenção, e no prazo máximo de 5 dias úteis, 

a beneficiária deverá notificar a MEO, por e-mail para o endereço wh-orac-cadastros@telecom.pt, indicando se 
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Segundo a MEO, o ponto decisional D5, a concretizar-se, alarga o âmbito de alterações nas 

instalações de cabos e equipamento, permitindo ao beneficiário incluir um PL por cada CV 

alvo da intervenção, ao invés de apenas um PL por intervenção, o que lhe parece excessivo 

e carente de fundamentação técnica.  

De facto, para a MEO, numa intervenção num cabo, com o objetivo de o reparar, no limite, 

poderá ser necessário colocar dois novos PL, pelo que considera que esta proposta de 

decisão da ANACOM deve ser revista em conformidade. Sem prejuízo do exposto, esta 

empresa defende que um beneficiário apenas possa instalar numa CV um PL adicional no 

âmbito de uma intervenção para efeitos de manutenção e reparação de cabos e equipamento 

e desde que verifique que existem condições operacionais para o efeito, incluindo para futuras 

intervenções na CV quer por parte da MEO, quer por parte de qualquer outro beneficiário.  

Em síntese, a MEO considera que o ponto decisional D5 deve ser revisto acautelando que a 

possibilidade de instalação pelo beneficiário para efeitos de reparação de um cabo, fique 

limitada a um máximo de dois PL em CV distintas e desde que se verifique a existência de 

espaço na CV para o efeito e a instalação não crie constrangimentos operacionais. 

A Vodafone considera o ponto decisional D5 necessário e adequado.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D5 muito positivo ao permitir aos beneficiários 

a instalação de um ponto de ligação adicional por CV, para efeitos exclusivos de reparação 

de um cabo. 

Entendimento da ANACOM 

Tal como claramente explicitado no SPD (pág. 29) e confirmado na pronúncia da própria MEO, 

qualquer substituição de segmento de cabo avariado pode implicar, no limite, a instalação de 

dois novos PL – um PL em cada extremidade do segmento. Assim, não se compreende a 

restrição introduzida na ORAC v7 de, numa intervenção pelo beneficiário nas condutas da 

MEO visando substituir um segmento de cabo avariado, permitir-se apenas a instalação de 

um PL adicional, a menos que, tal como referido no SPD, tal restrição seja por CV. A este 

                                                           

ocorreu, ou não, alteração na configuração dos cabos e equipamentos. Nos casos em que ocorra alteração na 

configuração dos cabos e equipamentos, a beneficiária deve enviar o respetivo cadastro, incluindo a indicação do 

ticket da intervenção, explicitando os cabos e equipamentos alterados em conformidade com o Catálogo de Cabos 

e Equipamentos e aplicando-se o disposto no número 4.9.”. 

No caso de incumprimento do prazo previsto para entrega do cadastro, refere que aplicar-se-ão as penalidades 

previstas na ORAC. 
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respeito, uma vez mais na sua pronúncia, a MEO admite que um beneficiário possa instalar, 

numa CV, um PL adicional. 

Admite-se que este ponto decisional poderá não estar totalmente claro, devendo ser ajustado 

em linha com a proposta da MEO, i.e., que a instalação pelo beneficiário para efeitos de 

reparação de um cabo, fique limitada a um máximo de dois PL em CV distintas (e desde que 

se verifique a existência de espaço na CV para o efeito e a instalação não crie 

constrangimentos operacionais). 

Assim, a ANACOM ajusta o ponto decisional D5 do seguinte modo: 

“D5. Deve a ORAC ser alterada no sentido de prever, para o exclusivo efeito de 

reparação de um cabo, a possibilidade de instalação pelo beneficiário de um 

ponto de ligação (PL) adicional por CV envolvida, no máximo, dois pontos de 

ligação (PL) em CV distintas, e desde que se verifique a existência de espaço 

na(s) CV para o efeito e a instalação não crie constrangimentos operacionais.” 

3.1.6. Pedidos de instalação – equivalência de inputs (EdI) 

D6.  Deve a ORAC ser alterada no sentido de prever a notificação, pelo beneficiário à 

MEO, de um pedido de instalação, num prazo máximo de 3 dias úteis de 

antecedência face à data de início da instalação. 

Como ponto prévio, a MEO considera importante retificar que o prazo constante no ponto 

decisional D6 deve ser um prazo “mínimo” de 3 dias úteis de antecedência face à data de 

início da instalação e não um prazo máximo, conforme está indicado.  

Relativamente à redução do prazo, a MEO remete para o que comunicou à ANACOM em 

29.06.201764, a nível do impacto nos sistemas de informação e nos procedimentos 

operacionais, e considera que o período mínimo de 3 dias úteis de antecedência para o 

agendamento dos pedidos de instalação seria curto, o que lhe provocaria fortes 

constrangimentos operacionais. Relativamente aos pedidos de instalação sem análise de 

viabilidade prévia, considera imprescindível que possa proceder a uma análise de viabilidade 

da ocupação de CV para alojar PL e folga de cabo (FC), bem como para a execução de ponto 

                                                           

64 Em resposta ao ofício da ANACOM-S012672/2017. 
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de entrada (PE), sendo tal análise manual, é impossível responder a este tipo de pedido num 

prazo inferior a 5 dias úteis. Refere que a implementação de um prazo mínimo de 3 dias úteis 

apenas pode ser exequível nos pedidos de instalação com análise de viabilidade prévia, 

sendo necessários desenvolvimentos de SI, mas considera que os respetivos custos não são 

justificáveis face a eventuais benefícios para os beneficiários que possam daí advir.  

A MEO refere que as alterações preconizadas pela ANACOM a este respeito também não 

podem ser justificadas “numa ótica de criação de uma maior equivalência entre a MEO e os 

beneficiários”, contrariamente ao que é referido no SPD (pág. 35), pois é da opinião que a 

ANACOM não procedeu a essa análise e nota que embora não necessite de autorização para 

aceder às suas próprias infraestruturas, tem procedimentos e processos específicos que têm 

de ser observados. Tendo em conta estes procedimentos internos, a MEO estima um tempo 

médio de [IIC]         [FIC] dias de calendário desde que a elaboração do projeto se conclui, 

com aprovação da solução técnica e do orçamento, até que se dê início à instalação no 

terreno, tempo médio este que entende estar perfeitamente alinhado com os prazos 

atualmente previstos na ORAC.  

Neste enquadramento – e não concedendo quanto ao que considera ser a falta de 

fundamentação para a redução de prazo preconizada pela ANACOM e ao facto de dessa 

redução não decorrerem, a seu ver, efetivos benefícios para os beneficiários – a MEO refere 

ter reanalisado este assunto, tendo em vista aproximar-se do pretendido pela ANACOM e 

procurando minimizar os impactos para todos os envolvidos.  

A solução encontrada pela MEO é a seguinte, sujeita a desenvolvimento do SI-ORAC e da 

interface API/Ficheiros num prazo que estima de 9 meses:  

Tabela 12. Proposta da MEO de prazo de antecedência para o início do acesso e instalação 

Componente de serviço  

Prazo de antecedência para o início do acesso 
e instalação  

mínimo máximo 

Acesso e instalação com análise de viabilidade prévia  3.º dia útil  15.º dia útil  

Acesso e instalação sem análise de viabilidade prévia  5.º dia útil  15.º dia útil  

A MEO nota que a redução de prazos para além do ora proposto implicará outro tipo de 

desenvolvimentos, com alterações nos fluxos de informação e nas mensagens trocadas nas 

interfaces API e ficheiros, implicando desenvolvimento e testes, quer pela MEO, quer pelos 

beneficiários. Salienta também que qualquer alteração na interface de API e ficheiros será 

disruptiva face à versão anterior, sendo impraticável manter duas versões de interface API e 
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ficheiros, pelo que os beneficiários que não tenham adaptado em tempo os respetivos SI 

ficarão impossibilitadas de colocar pedidos. Reitera que tais alterações, a ocorrerem, 

aumentarão o carácter desproporcional desta medida, acarretando custos também para os 

beneficiários, quando os procedimentos e sistemas de informação de suporte à ORAC (uma 

referência a nível europeu) já se encontram com um muito elevado grau de otimização, 

designadamente por via da Extranet ORAC e da interface eletrónica API e ficheiros 

estruturados entre os SI da MEO e os SI dos beneficiários, e a equivalência de acesso na 

instalação de cabos já hoje se verifica.  

Em resumo, a MEO defende que a “notificação, pelo beneficiário à MEO, de um pedido de 

instalação, num prazo mínimo de 3 dias úteis de antecedência face à data de início da 

instalação” seja exclusivamente aplicada a pedidos de acesso e instalação com análise de 

viabilidade prévia.  

Para os pedidos de acesso e instalação sem análise de viabilidade prévia, a MEO propugna 

que o prazo mínimo seja de 5 dias úteis, atendendo ao tempo necessário, neste caso, para 

efetuar a análise de viabilidade do pedido em termos do espaço ocupado pelos equipamentos. 

A entrada em vigor desta alteração apenas pode ocorrer após o desenvolvimento do SI-ORAC 

e da interface API/Ficheiros referido acima.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D6, no sentido da redução do prazo de 

notificação de instalação a realizar pelo beneficiário, para um prazo máximo de 3 dias úteis 

de antecedência face à data de início da instalação, que considera necessária e adequada. 

Com efeito, trata-se de assegurar o respeito pelo princípio de EdI, remédio imposto à MEO 

por decisão da ANACOM de 23.03.2017, que alicerçou a decisão da ANACOM de não regular 

o acesso à rede de fibra ótica da MEO e que, volvido um ano e meio continua a não se 

encontrar refletido na ORAC e na ORAP, com prejuízo para a promoção da concorrência do 

sector. Sem embargo, a Vodafone nota que não está prevista na ORAC a instalação de cabos 

de cliente (“drop” de cliente) paralela à prevista na ORAP (conforme ponto 4.4 da ORAP) – o 

que deverá ser incluído na oferta, conforme explanará na resposta à secção 3.3.1.6 do 

presente relatório.  

A NOS considera relevante clarificar que, na atual ORAC, existe um prazo de 5 dias úteis para 

a MEO, após receber o agendamento de instalação pelo beneficiário (com a antecedência 

mínima de 7 dias úteis face à data do seu envio), proceder à resposta do pedido de acesso e 

instalação. Considera a NOS que este prazo seria incompatível com o prazo de 3 dias úteis 
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para o qual a ANACOM pretende reduzir o prazo de 7 dias úteis, e com a mera notificação do 

beneficiário à MEO, pelo que para além da resposta automática (validação da coerência de 

sintaxe do pedido), não deverá ser necessária outra interação para a instalação prosseguir, 

devendo ser assegurado que se inicie no 3.º dia útil após o pedido.  

Para a NOS é importante também esclarecer que a MEO não deverá proceder ao 

reagendamento dos trabalhos do beneficiário, na medida em que tal possibilidade 

traduzir-se-á numa anulação da redução do prazo, para 3 dias úteis, que os beneficiários 

deverão usufruir para iniciar a instalação. A existir acompanhamento da instalação, este deve 

seguir os princípios propostos pela NOS de pagamento pelo beneficiário de até 400 

acompanhamentos por ano.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D6 positivo ao permitir que uma instalação no 

âmbito da ORAC seja comunicada à MEO no máximo 3 dias antes de ser realizada, pelo que 

também se agilizam os procedimentos do beneficiário. 

Entendimento da ANACOM 

Reconhece-se, tal como referido pela MEO, que estando em causa um prazo de notificação, 

ou seja, de antecedência de comunicação pelo beneficiário à MEO, de instalação de cabos 

na ORAC, o prazo de 3 dias úteis preconizado pela ANACOM corresponde a um prazo mínimo 

(e não máximo), podendo na prática a antecedência daquela comunicação até ser maior. 

Assim, corrige-se na decisão final a referência a prazo “máximo” por prazo “mínimo”, ficando 

o ponto decisional D6 redigido da seguinte forma:  

“D6.  Deve a ORAC ser alterada no sentido de prever a notificação, pelo beneficiário à 

MEO, de um pedido de instalação: 

 (a)  de cabos, num prazo máximo mínimo de 3 dias úteis de antecedência face à 

data de início da instalação;” 

A eventual diferenciação, tal como proposto pela MEO, do prazo de notificação de instalação 

pelo beneficiário à MEO, em função de a notificação decorrer de um pedido com ou sem 

viabilidade prévia, não se coloca em termos da ocupação dos troços de conduta com cabos, 

dado que, com o alargamento da informação de ocupação de condutas a todo o território 

nacional, deixarão de existir pedidos de viabilidade prévia na medida em que os próprios 
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beneficiários da ORAC poderão analisar o trajeto viável para os seus cabos em todo o território 

nacional. Assim, afigura-se necessário prever apenas um prazo. 

Quanto ao caso específico da instalação de PL, FC e construção de PE, não havendo uma 

análise de viabilidade prévia (ao contrário, por exemplo, da instalação de cabos nas condutas, 

cuja viabilidade pode ser apurada diretamente com base na informação sobre ocupação 

disponibilizada na Extranet), reconhece-se ser necessária a realização manual de uma análise 

de viabilidade para ocupação da CV com PL e FC, bem como para execução de PE, pelo que 

se aceita que esta notificação ocorra num prazo mínimo de 5 dias úteis de antecedência face 

à data de início dos trabalhos, conforme proposto pela MEO. 

Neste sentido, adita-se no ponto decisional D6, o seguinte parágrafo: 

 “(b) de PL, FC e construção de PE, num prazo mínimo de 5 dias úteis de 

antecedência face à data de início dos trabalhos.” 

Sobre a alusão da MEO à necessidade de desenvolvimentos de SI-ORAC e API/Ficheiros 

decorrentes da mera redução de um prazo de notificação, faz-se notar que a MEO não 

fundamentou adequadamente essa necessidade, parecendo que a necessidade de 

alterações aos sistemas terá apenas lugar ao nível das parametrizações de tempos e não dos 

processos propriamente ditos. No entanto, a ANACOM não se opõe a que a entrada em vigor 

deste ponto decisional ocorra após a conclusão, num prazo razoável, do desenvolvimento de 

SI pela MEO, desde que tal seja devidamente fundamentado. 

Relativamente à proposta reiterada da NOS de pagamento de até 400 acompanhamentos 

(pela MEO) por ano, remete-se para o entendimento relativo ao ponto decisional D2. 

Sobre a questão suscitada pela NOS sobre a incompatibilidade entre o prazo, definido na 

ORAC, de 5 dias úteis para a MEO, após receber o agendamento de instalação pelo 

beneficiário, proceder à resposta do pedido de acesso e instalação e o prazo que a ANACOM 

pretende introduzir de 3 dias úteis para a notificação da instalação pelo beneficiário à MEO, 

deverá a MEO, naturalmente, ajustar o referido prazo de 5 dias úteis em conformidade. 

3.1.7. Introdução de penalidades por incumprimento aos beneficiários da ORAC  

D7.  Devem ser eliminadas da secção 9 da ORAC as seguintes penalidades: 
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 3. Remoção indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido – 1.000 eur 

+ 100 eur x n.º de CV + 100 eur x n.º de troços de conduta, por incumprimento 

do 1.º parágrafo do n.º 4.6 da ORAC v7. 

 4. Não comparência do técnico do beneficiário na data/hora acordada para a 

instalação/acompanhamento: 62,90 euros, por incumprimento do 9.º 

parágrafo do n.º 4.3.1 da ORAC v7. 

 5. Ausência de cartão válido de credenciação ORAC, por indivíduo – 250 euros, 

por incumprimento do 3.º parágrafo do n.º 3.2 da ORAC v7. 

 7. Ausência de licença para operar na via pública – 750 euros, por 

incumprimento do n.º 3.9 da ORAC v7. 

 8. Recusa de identificação de técnico do beneficiário e/ou recusa em respeitar 

e seguir as solicitações dos técnicos da MEO – 750 euros, por 

incumprimento do 4.º parágrafo do n.º 3.2. da ORAC v7. 

 9. Incumprimento das condições de SST e Ambientais – 1.500 euros (revisto 

para 1.000 euros), por incumprimento dos n.ºs 9 e 10 do anexo 7 da ORAC 

v7. 

 10. Incumprimento de boas práticas técnicas e operacionais de instalação, 

intervenção e remoção – 750 euros, por incumprimento dos n.ºs 2, 3, 4, 5, 6, 

7 e 8 do anexo 7 da ORAC v7. 

 11. Deterioração das condições de operação da rede e dos equipamentos e/ou 

colocação em risco a integridade da rede e/ou a qualidade dos serviços 

prestados – 1.500 euros (revisto para 750 euros), por incumprimento do 6.º 

parágrafo do n.º 4.3. da ORAC v7. 

 14. Cedência a terceiros de espaço em CV/conduta não comunicada à MEO: 

1000 euros + 100 euros x n.º de CV + 100 euros x n.º troços de conduta 

(revisto para um valor único de 750 euros), por incumprimento do n.º 3.11. 

da ORAC v7. 

 15. Ausência de identificação de cabo, PL ou PE – 500 euros (revisto para 250 

euros), por incumprimento do n.º 4.3.6 da ORAC v7. 
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A MEO considera que a introdução de penalidades na ORAC (e na ORAP), enquanto 

contraponto de uma maior autonomia e liberdade de acesso e utilização das infraestruturas 

por parte dos beneficiários, é uma matéria da maior importância. Reiterando o que consta do 

SPD65, a MEO afirma não existir paralelo entre as penalidades dos contratos resultantes da 

ORAC e as condições contratuais com as empresas subcontratadas, porque assentariam em 

pressupostos de natureza antagónica, e refere que com a ORAC visa garantir-se o acesso 

regulado dos beneficiários às infraestruturas da MEO, enquanto no âmbito da subcontratação 

de trabalhos referentes a condutas existe o mero recurso a terceiros tendo em vista o 

desenvolvimento de tarefas e atividades por conta da MEO. Neste sentido, a MEO salienta 

que as empresas por si subcontratadas resultam de um processo de escolha66, enquanto os 

beneficiários da ORAC são contrapartes incontornáveis. 

A MEO refere não ter cingido esta questão aos danos provocados perante terceiros, mas 

procurou demonstrar a falta de comparabilidade dos incumprimentos num e noutro caso, 

quanto às suas consequências e aos meios de reação que a MEO tem disponíveis. É que, 

segundo a MEO, no caso dos beneficiários da ORAC (e da ORAP), a resolução contratual 

seria sempre um mecanismo de utilização limite, mesmo perante situações de 

incumprimentos graves e/ou reiterados, pelo que o estabelecimento de penalidades constitui 

a única forma de dissuasão de tais comportamentos e acrescenta que os incumprimentos na 

ORAC (e ORAP) não ocorreriam no caso das empresas subcontratadas. A MEO refere ainda 

que eliminou algumas penalidades inicialmente propostas e relativas a incumprimentos em 

que as empresas subcontratadas também podem incorrer (e.g., penalidade por falta de 

credenciação) e considera que as exigências relativas às empresas subcontratadas quanto 

às penalidades não devem relevar para as penalidades na ORAC (e na ORAP).  

A MEO expressa concordância com a eliminação das penalidades 5, 7 e 9, as quais já se 

tinha disponibilizado eliminar. 

Relativamente à eliminação das restantes penalidades – 3, 4, 8, 10, 11, 14 e 15 – a MEO 

apresenta entendimentos que a seguir se elencam:  

                                                           

65 Retomando para o efeito o essencial da exposição efetuada sobre esta matéria nas cartas de 29.06.2017 e de 

09.08.2017. 

66 Cabendo à MEO a responsabilidade integral por qualquer ato praticado por aquelas entidades, tendo as 

penalidades o objetivo de dissuadir o incumprimento dos contratos, sem prejuízo de poder recorrer à sua resolução 

e, consequentemente, subcontratar outras entidades para a prestação daqueles serviços. 
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 Penalidade 3 (Remoção indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido)  

A MEO não se opõe ao entendimento da ANACOM de que uma remoção indevida 

consubstancia, em última instância, um acesso indevido pelo que já será penalizada nesse 

âmbito.  

 Penalidade 4 (Não comparência do técnico do beneficiário na data/hora acordada 

para o acompanhamento)  

A MEO discorda do sentido da decisão da ANACOM e não compreende a justificação 

apresentada. Refere a MEO que esta penalidade surge associada ao incumprimento do 9.º 

parágrafo do n.º 4.3.1 do corpo da ORAC v7, que diz respeito a acompanhamentos acordados 

no âmbito de trabalhos de instalação. No entanto, na justificação apresentada para eliminar 

esta penalidade, afirma que a ANACOM refere que “as penalidades por atraso e por não 

comparência de técnico da MEO nas intervenções programadas e não programadas foram 

removidas da versão 7 da ORAC, entende-se que, de forma equivalente, a ORAP também 

não deverá prever penalidades por atraso ou por não comparência de técnico do beneficiário 

nas intervenções programadas e não programadas.” (sublinhados da MEO).  

A MEO refere que pretende penalizar a não comparência dos técnicos dos beneficiários na 

data/hora agendada por estes para efeitos de trabalhos de instalação e reafirma que não 

reagenda a data/hora de início dos trabalhos aceitando quase sempre a data/hora que o 

beneficiário envia e, sempre que possível, desloca um técnico para o local para efetuar o 

acompanhamento no início dos trabalhos. A MEO menciona que, se a equipa técnica do 

beneficiário não comparece, o técnico da MEO efetua uma deslocação em vão e fica sem 

saber quando é que o beneficiário pretende efetuar os trabalhos, e se as falhas de 

agendamento forem constantes a MEO ficaria impossibilitada de efetuar o acompanhamento, 

porque uma janela temporal pode ir até 30 dias, sendo tal incompatível com o seu direito de 

efetuar o acompanhamento dos beneficiários. A MEO percebe e aceita que possam, 

pontualmente, existir constrangimentos que eventualmente coloquem em causa a data/hora 

agendada pelo beneficiário, mas entende que nessas situações o beneficiário pode sempre 

informar a MEO, via gestão comercial, destes constrangimentos e reagendar a data/hora de 

início dos trabalhos, não sendo a penalidade aplicável nestas situações.  

 Penalidade 8 (Recusa de identificação de técnico do beneficiário e/ou recusa em 

respeitar e seguir as solicitações dos técnicos da MEO)  
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A MEO concorda com a observação da ANACOM de que o incumprimento pelo beneficiário 

do disposto na primeira parte do 4.º parágrafo do n.º 3.2 da ORAC parece subsumir-se à 

penalidade 6 relativa à ausência de credenciação ORAC, pelo que não se opõe à eliminação 

desta penalidade.  

Sem prejuízo do exposto, a MEO informa ter algumas reservas quanto à eliminação da 

penalidade associada à recusa em respeitar e seguir as solicitações dos técnicos da MEO 

porque no passado ocorreram situações complexas, de total desrespeito das condições de 

acesso e indicações dos técnicos da MEO.  

 Penalidade 10 (Incumprimento de boas práticas técnicas e operacionais de 

instalação, intervenção e remoção)  

A MEO considera que existem situações que justificam a sua manutenção. De facto, afirma 

que por vezes é confrontada com reclamações, tipicamente de câmaras municipais e/ou de 

juntas de freguesia, decorrentes do facto de técnicos dos beneficiários abrirem CV sem os 

meios técnicos adequados, danificando as tampas das mesmas, o que coloca em causa a 

segurança de pessoas e bens. A esta atuação negligente deve, segundo a MEO, ser aplicada 

uma penalidade, pelo que a penalidade 10 não deve ser eliminada. A título de exemplo, a 

MEO apresenta algumas fotografias ilustrativas de situações a si reportadas (vide Figura 2). 

Figura 2. Fotografias ilustrativas de algumas situações de danos provocados pelos técnicos dos 

beneficiários ao abrirem CV sem os meios técnicos adequados 
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 Penalidade 11 (Deterioração das condições de operação da rede e dos equipamentos 

e/ou colocação em risco a integridade da rede e/ou a qualidade dos serviços 

prestados)  

A MEO concorda com a observação da ANACOM de que as situações tipificadas como 

colocando em risco a integridade da rede parecem, à partida, subsumir-se à penalidade 12 

relativa aos cabos (e destino dos mesmos), pelo que não se opõe à eliminação desta 

penalidade.  

 Penalidade 14 (Cedência a terceiros de espaço em CV/conduta não comunicada à 

MEO)  

A MEO concorda com o entendimento da ANACOM de que uma cedência pelo beneficiário 

da ORAC a terceiros, do espaço em CV ou conduta que lhe é disponibilizado pela MEO, 

resulta numa ocupação indevida situação que, a existir, já é penalizada nesse âmbito, pelo 

que não se opõe também à eliminação desta penalidade.  

 Penalidade 15 (Ausência de identificação de cabo, PL ou PE)  

A MEO considera que a correta identificação dos cabos e infraestruturas é algo absolutamente 

crítico para efeitos de gestão das infraestruturas em causa. A MEO teme que a eliminação 

desta penalidade tenha um impacto muito negativo no mercado, designadamente criando a 

convicção de que a identificação dos cabos e equipamentos não é relevante, o que não aceita. 

A Vodafone concorda com o ponto decisional D7, no sentido da eliminação das penalidades 

descritas atendendo à justificação dada para a sua eliminação, que considera necessária e 

adequada, à luz do entendimento de que a imposição de penalidades aos clientes grossistas 

das ofertas da MEO deve cingir-se a casos pontuais, uma vez que a ORAC e a ORAP são 
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obrigações que pendem sobre a MEO, que é a responsável por assegurar o cumprimento 

estrito das condições das ofertas.  

A NOS concorda com a eliminação das penalidades 3 a 5, 7 a 11, 14 e 15, considerando que 

são desproporcionadas e irrazoáveis, extravasando em muitos casos as competências que a 

MEO pode invocar.  

A NOWO/ONI consideram que nas versões 7 da ORAC e 5 da ORAP a MEO tinha introduzido 

um conjunto extenso de penalidades aplicáveis aos beneficiários e que essa lista de 

penalidades era abusiva, focando até aspectos sobre os quais a MEO não tem qualquer tipo 

de autoridade (e.g. penalidades 7 e 9). Assim, afirmam que é com muita satisfação que acolhe 

o ponto decisional D7 que elimina várias das referidas penalidades. 

Entendimento da ANACOM 

A título prévio, e sobre o referido pela MEO de que não há paralelo entre os contratos 

resultantes da ORAC e as condições contratuais que estabeleceu com as empresas 

subcontratadas no âmbito de trabalhos referentes ao acesso e utilização das condutas e 

postes da MEO, numa ótica de avaliação da implementação da EdI a ANACOM reafirma que 

não vê, por exemplo, diferença entre a ausência de credenciação de um técnico de uma 

empresa subcontratada pela MEO e a mesma ausência de credenciação de um técnico de 

uma empresa subcontratada por um beneficiário.  

No entanto, da análise da minuta de contrato disponibilizada pela MEO (celebrado por este 

operador com entidades subcontratadas no âmbito de trabalhos referentes ao acesso e 

utilização das condutas e postes da MEO), verifica-se não existir qualquer semelhança entre 

as definições das penalidades (e dos respetivos valores) por incumprimento de obrigações 

das empresas subcontratadas pela MEO e as definições das penalidades (e dos respetivos 

valores) por incumprimento introduzidas pela MEO nas versões entretanto suspensas da 

ORAC e da ORAP. De facto, seria de esperar que infrações conducentes a alegados danos 

para a operação, gestão ou manutenção das redes da MEO, como as referidas de aplicação 

aos beneficiários, fossem igualmente previstas nos contratos celebrados com fornecedores 

da própria MEO que, nalguns casos, são a mesma empresa que também efetua instalações 

e intervenções em cabos de beneficiários em infraestrutura (condutas e postes) da MEO. 

Neste sentido, reitera-se o referido no SPD nas páginas 49 e seguintes sobre a avaliação da 

implementação da EdI no tocante à matéria das penalidades. 
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Não obstante, regista-se a concordância da MEO e dos beneficiários quanto à remoção das 

penalidades (que a MEO já se propunha remover) – 5, 7 e 9 – bem como à proposta da 

ANACOM de eliminação das penalidades 3, 867, 11 e 14. As (algumas) reservas apresentadas 

pela MEO à eliminação da penalidade 8, ao remeterem para circunstâncias em que “no 

passado ocorreram situações complexas, de total desrespeito das condições de acesso e 

indicações dos técnicos da MEO”, confirmam o entendimento da ANACOM (refletido no SPD) 

de esta penalidade, por ser de âmbito genérico, poder resultar em situações dúbias. 

No que se refere às restantes penalidades, a seguir enumeradas, impõe-se fazer alguns 

comentários adicionais: 

-  Penalidade 4 – a MEO alerta para esta penalidade se aplicar exclusivamente aos 

acompanhamentos de instalações e não aos acompanhamentos de intervenções 

urgentes e não urgentes. Admite-se que no SPD a ANACOM tenha ponderado esta 

penalidade no contexto dos acompanhamentos das intervenções (e não nos 

acompanhamentos das instalações). No entanto, mesmo no caso das instalações pelos 

beneficiários que sejam acompanhadas pela MEO, a ORAC não prevê qualquer tipo de 

penalização pelo atraso do técnico da MEO. Assim, de forma equivalente, entende-se 

que a ORAC também não deverá prever penalidades por atraso ou por não comparência 

de técnico do beneficiário nessas situações, devendo, por conseguinte, manter-se a 

eliminação da penalidade 4. 

-  Penalidade 10 – reitera-se que é do próprio interesse dos técnicos do beneficiário cumprir 

com as condições estipuladas na ORAC, nomeadamente para sua própria segurança. De 

facto, os técnicos, que muitas vezes atuam em nome da MEO e dos beneficiários, ao 

serem detentores de uma credenciação ORAC estão, à partida, habilitados a atuar em 

conformidade com tais práticas técnicas e operacionais e a seguir todos os 

procedimentos e indicações para os quais foram competentemente formados por 

entidades credenciadoras indicadas pela própria MEO. Acresce que as fotos 

apresentadas pela MEO permitem visualizar CV danificadas, não permitindo identificar 

quem as danificou e, por conseguinte, não provam que esses danos foram provocados 

pelos beneficiários da ORAC (ou por subcontratados que operem ao seu serviço). A 

própria MEO não demonstrou também que as situações de incumprimento de boas 

práticas técnicas e operacionais que tenham ocorrido sejam de tal forma frequentes, que 

                                                           

67 Neste caso com algumas reservas por parte da MEO. 
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justifiquem a introdução desta penalidade. Neste contexto, mantém-se a eliminação da 

penalidade 10. Esta eliminação não obsta, naturalmente, a que, nos termos gerais do 

Direito, a MEO venha a exigir dos beneficiários o ressarcimento de eventuais danos que 

estes comprovadamente venham a provocar. De qualquer modo, a MEO deve manter a 

ANACOM informada sobre situações de incumprimentos relativas a eventuais danos 

comprovadamente causados pelos beneficiários, para uma eventual reavaliação desta 

matéria. 

-  Penalidade 15 – a ANACOM partilha o entendimento da MEO de que é importante e 

necessário que os cabos dos beneficiários estejam sempre identificados nas CV com um 

código que permita a identificação do seu proprietário, aliás, como se refere no SPD e 

consta da ORAC. No entanto, atendendo às dificuldades em garantir a manutenção das 

etiquetas ao longo dos anos e à possibilidade de essas etiquetas serem removidas por 

trabalhos de outras entidades, a ANACOM entende que não se justifica a aplicação de 

uma penalidade, reiterando a posição e justificações expressadas no SPD. De qualquer 

forma, das informações transmitidas em reuniões realizadas com vários instaladores, 

verificou-se que é já prática generalizada a etiquetagem de cabos dos vários operadores. 

Trata-se também de matéria que a ANACOM poderá reavaliar. 

Face ao exposto, mantém-se o ponto decisional D7 na decisão final. 

 

D8. Devem ser alteradas, na secção 9 da ORAC, as seguintes penalidades: 

 1.  Acesso/Construção de PE/Intervenção indevida sem autorização/pedido 

válido: 100 euros x n.º CV envolvidas no incumprimento. 

 2. Ocupação indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido: valor 

referente à faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na ORAC, 

assumindo uma duração do incumprimento em média de 48 meses (2 anos).  

 6. Ausência de credenciação ORAC por indivíduo: 460 euros.  

 12. Instalação de cabo ou equipamento não previsto no Catálogo de Cabos e 

Equipamentos do beneficiário: 50 euros por cabo ou equipamento instalado. 
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 13. Atraso na entrega de cadastro de ocupação válido após a conclusão dos 

trabalhos realizados: d x 50 euros (máx. 325 euros), sendo “d” o número de 

dias úteis de atraso face ao prazo definido na oferta. 

 16. Desobstrução de conduta e/ou CV por meios próprios: 1000 euros. Esta 

penalidade não se aplica a desobstruções de complexidade reduzida (i.e. de 

comprimento inferior a 1,5 metros) cuja desobstrução pelo beneficiário seja 

viável. 

A MEO remete para as considerações relativas ao ponto decisional D7, no que se refere à 

natureza compulsivo-sancionatória que certas penalidades devem revestir. Este operador 

considera que, além da tipificação das penalidades, a sua valorização e aplicabilidade são 

aspectos tão ou mais importantes para assegurar o equilíbrio da relação entre a MEO e os 

beneficiários, no contexto da maior autonomia de acesso às infraestruturas, porque destes 

aspectos depende o propósito dissuasor que se pretende alcançar com as penalidades.  

A MEO refere que as alterações previstas no ponto decisional D8 causam-lhe reservas e 

preocupações porque a redução do valor das penalidades retira efeito dissuasor aos 

comportamentos abusivos, incentivando-os (e.g., ocupações indevidas). Considera que deve 

haver coerência, assegurando-se penalidades agravadas para os incumprimentos de maior 

intrusão e mais difíceis de detetar, como as ocupações indevidas, que são abusivas, dolosas 

e desprovidas do caráter desculpável associado à redução do valor das penalidades conforme 

previsto no ponto decisional D8. 

Adicionalmente, a MEO propõe que algumas penalidades possam ser cumulativas porque os 

incumprimentos ocorreriam em conjunto (e.g., uma ocupação indevida implica um acesso 

indevido e o não envio atempado do cadastro). Segundo a MEO, se não se admitir a aplicação 

cumulativa de penalidades (o que não era claro no SPD, solicitando esclarecimento), acentua-

se a perda do efeito dissuasor associado à redução do valor das penalidades prevista no 

ponto decisional D8. A MEO considera também que a aplicação das penalidades não afasta 

o direito da MEO à remuneração prevista na ORAC (e ORAP) pela utilização das suas 

infraestruturas, a qual deverá poder ser calculada tendo por referência o prazo de prescrição 

previsto no Código Civil para as prestações periódicas renováveis, ou seja, 5 anos. 
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A Vodafone concorda com o ponto decisional D8. No entanto, deixa ressalvas quanto à 

adequação de determinadas propostas de alteração, considerando necessário definir na 

ORAC:  

a) a determinação da suspensão dos prazos de entrega de cadastros no caso de 

comunicação de necessidade de eventuais correções aos mesmos;  

b) a determinação da obrigação de a MEO confirmar a receção dos cadastros, devendo a 

MEO confirmar a conformidade dos cadastros no prazo de 10 dias úteis, sob pena de, se 

nada for dito, se considerarem fechados e aceites (cfr. ponto decisional D54 do SPD); 

c) uma penalidade diária por incumprimento de SLA de desobstrução de condutas por parte 

da MEO; 

d) a penalidade de 1000 euros pela desobstrução de conduta e/ou CV por meios próprios, 

deve ser deduzida dos custos que a MEO teria com a quota-parte dos encargos que lhe 

competem.  

A NOS recorda que a introdução de penalidades mais abrangentes e dissuasoras, na ORAC 

e na ORAP, foi discutida na análise do mercado 3a, e refere que, com a introdução da EdI, os 

beneficiários irão usufruir de uma liberdade de intervenção idêntica à dos técnicos da MEO, 

pelo que, qualquer incumprimento deve ser alvo de penalidade que assegure os incentivos ao 

cumprimento das regras. A NOS, refere que aceita o binómio liberdade/responsabilidade; no 

entanto, considera que o ponto decisional D8 não cumpriria com o princípio da EdI68.  

Assim, a NOS afirma que os seus comentários partem do princípio que as alterações que 

defende serão aceites e, caso não sejam, considera que a aplicação das penalidades 

previstas no ponto decisional D8 seria desproporcionada, excessiva e não poderia ser aceite, 

porque romperia com o princípio de maior liberdade que a EdI atribui aos beneficiários (pelo 

que a não aplicação da EdI em processos críticos implicaria a rejeição das penalidades 

propostas).  

                                                           

68 Refere a NOS que estas situações estão identificadas e comentadas na sua pronúncia, com identificação das 

alterações necessárias implementar para garantir o cumprimento do imposto pela ANACOM na decisão sobre as 

obrigações no mercado 3a. 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  87/368 

 

A NOWO/ONI consideram que nas versões 7 da ORAC e 5 da ORAP a MEO tinha introduzido 

um conjunto extenso de penalidades aplicáveis aos beneficiários, que consideram abusivo, 

pelo que entendem ser razoável a definição das penalidades efetuada no ponto decisional D8. 

Entendimento da ANACOM (D8 – generalidades) 

Respondendo à MEO, entende-se que para cada situação concreta as penalidades devem 

ser analisadas de forma autónoma, para cada um dos tipos de incumprimento, no sentido da 

sua eventual penalização, não se perdendo o efeito dissuasor respetivo. No entanto, a 

acumulação de penalidades a impor ao beneficiário numa determinada situação é possível, 

havendo sempre que atender de forma casuística aos incumprimentos concretos a penalizar. 

Quanto às propostas da Vodafone, relativas a penalidades a incidir sobre a MEO, 

esclarece-se que as mesmas são tidas em conta nos entendimentos relativos aos pontos 

decisionais D51 e D55.  

Sobre as alegações da NOS, a ANACOM entende que, para se garantir precisamente um 

maior grau de liberdade e autonomia dos beneficiários da ORAC (e da ORAP), no tocante ao 

acesso às infraestruturas da MEO, inclusive numa lógica de equivalência de acesso (segundo 

o padrão de EdI), torna-se necessária, e justifica-se, a introdução de penalidades a incidir 

sobre os beneficiários, que incentivem ao cumprimento de regras que se consideram 

essenciais para o bom funcionamento das ofertas. 

Não obstante, atendendo à mudança de enquadramento, com a aplicação de penalidades aos 

beneficiários por incumprimento de condições previstas na oferta, a ausência de informação 

sobre a compatibilidade dos cabos já instalados com as regras definidas, ao facto de não ser 

objetivo das penalidades constituir uma fonte de receitas adicionais, mas sim incentivar o 

cumprimento das regras definidas, e ao facto de que existem normalmente limites às 

penalidades nas várias ofertas da MEO, entende-se dever limitar, de forma recíproca e 

proporcional, o valor total a pagar, por qualquer uma das partes à outra, a título de penalidades 

por incumprimento. Por conseguinte, entende-se que deve ser limitado o valor total das 

penalidades aplicáveis, pelo menos numa fase de transição de um regime sem penalidades 

para um com penalidades, para os incumprimentos ocorridos num determinado ano, ao abrigo 

da ORAC, entre a MEO e um beneficiário, a 10% do valor de faturação dos serviços prestados 

no mesmo ano a esse beneficiário, no âmbito da ORAC. Considera-se este um valor 
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simultaneamente desincentivador de incumprimentos e limitador dos custos a suportar neste 

âmbito. 

Assim, introduz-se o seguinte ponto decisional, relativo às penalidades: 

“Dn6.  Deve haver, para as partes envolvidas (MEO e beneficiário), um limite máximo 

do valor total a pagar, por qualquer uma das partes à outra, a título de 

penalidades por incumprimento, que não deverá ser superior, para o conjunto 

de ocorrências em cada ano civil, a 10% do valor de faturação dos serviços 

prestados no mesmo ano ao beneficiário envolvido, ao abrigo da ORAC.” 

a) Penalidade 1 (Acesso/Construção de PE/Intervenção indevida sem autorização/pedido 

válido) 

A MEO considera que o valor proposto (100 euros x n.º CV envolvidas no incumprimento) 

não seria suficiente para dissuadir os comportamentos abusivos em causa, tendo em 

conta que se trata de uma penalidade que só será aplicada em situações de deteção dos 

incumprimentos em flagrante (exceto se esta penalidade for cumulativa com outra). A 

MEO afirma que o valor por si proposto é razoável, face à gravidade do incumprimento, 

e é efetivamente dissuasor.  

Considera a Vodafone que, podendo o beneficiário iniciar os trabalhos sem a detenção 

do ticket e sem que seja penalizado por tal, na ausência de envio do ticket pela MEO no 

prazo de uma hora linear (cfr. págs. 29, 30 e 211 do SPD), a penalidade 1 afigurar-se-ia 

desnecessária para esses casos.  

A NOS considera que o valor apresentado é extremamente elevado, não sendo clara a 

base para a sua definição (tudo indica que o critério utilizado terá sido apenas a 

maximização do impacto financeiro de um acesso indevido) e que este valor apenas 

poderá ser aceitável caso se verifique uma verdadeira EdI no acesso às condutas, o que 

passa pelas alterações ao SPD atrás enunciadas. Caso contrário, a NOS não 

compreende qual a liberdade que é dada aos beneficiários que justifique uma penalização 

tão elevada: em seu entender a proposta da ANACOM reduz prazos de intervenção, 

mantendo todos os custos, financeiros e operacionais, que a possibilidade de pagamento 

de acompanhamentos em todas as instalações, bem como a possibilidade de 

reagendamento dos trabalhos dos beneficiários implicam.  
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A NOS considera também que deve ser clarificado que a penalidade 1 não seria 

cumulativa com a penalidade 2, sendo apenas aplicável quando a MEO encontre os 

beneficiários no terreno, sem comprovativos para o acesso e construção. Caso contrário, 

o beneficiário, sempre que lhe fosse identificada uma ocupação indevida, teria de pagar 

essa penalidade, bem como a penalidade 1 por cada CV atravessada pelo cabo em 

ocupação indevida.  

Entendimento da ANACOM (D8 – penalidade 1) 

Ao contrário do alegado pela Vodafone esclarece-se que a penalidade 1 não é desnecessária 

e assinala-se que, por exemplo, no caso específico de: 

 acesso e instalação, se o beneficiário da ORAC não enviar a notificação obrigatória à MEO 

num prazo mínimo de 3 dias úteis de antecedência face à data de início dos trabalhos (em 

conformidade com o ponto decisional D6 revisto), tal, naturalmente, revestirá uma situação 

de “acesso/construção de PE/intervenção indevida sem autorização/pedido válido”, 

podendo resultar na aplicação da penalidade 1. 

 construção de um PE, o beneficiário da ORAC deve previamente submeter à MEO um 

pedido de análise de viabilidade que, caso tenha resultado positivo, resultará na submissão 

pelo beneficiário de uma notificação obrigatória à MEO num prazo mínimo de 5 dias úteis 

de antecedência face à data de início dos trabalhos (em conformidade com o ponto 

decisional D6 [agora revisto]). Neste contexto, se o beneficiário não cumprir com estes 

procedimentos, entende-se que tal revestirá, naturalmente, uma situação de 

“acesso/construção de PE/intervenção indevida sem autorização/pedido válido”, podendo 

resultar na aplicação da penalidade 1.  

 intervenção em condutas, o beneficiário deve sempre notificar a MEO sobre a realização 

de intervenções nas condutas desta entidade, podendo o beneficiário iniciar os trabalhos 

sem a detenção do respetivo ticket de intervenção a emitir pela MEO e sem que seja 

penalizado por esse facto (em conformidade com o ponto decisional D4 [agora revisto]). 

Neste contexto, se o beneficiário proceder a uma intervenção sem previamente notificar a 

MEO tal revestirá, naturalmente, uma situação de “acesso/construção de PE/intervenção 

indevida sem autorização/pedido válido”, podendo resultar na aplicação da penalidade 1. 

Quanto ao valor da penalidade 1, entende-se, tal como referido no SPD, que a proposta da 

MEO – que implicava o pagamento de uma parcela fixa (1000 euros) por ocorrência e uma 
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parcela (100 euros) por CV – resultaria num valor total considerado excessivo, uma vez que, 

da aplicação da fórmula poderia resultar um valor de penalidade superior ao próprio custo de 

instalação de uma CV, tendo neste contexto aquele valor sido revisto no SPD. 

Prevê-se também a aplicação de um mesmo valor, apesar da natureza distinta dos 

incumprimentos que se referem a acesso, intervenção e construção de PE indevido(a), 

entendendo-se adequado manter um valor único de 100 euros por cada CV envolvida no 

incumprimento (independente de outros fatores, tais como o número de técnicos ou o número 

de PE envolvidos no incumprimento), valor este que já será suficientemente dissuasor de 

incumprimentos, tendo em conta nomeadamente os valores típicos retalhistas de ofertas de 

banda larga fixa, ainda que a instalação de um cabo possa permitir o serviço a mais do que 

um único cliente. Este valor em função do número de CV envolvidas resulta também da própria 

proposta da MEO. 

Face ao exposto, mantém-se a alteração à penalidade 1, prevista no ponto decisional D8. 

Quanto ao referido pela NOS que considera que deve ser clarificado que a penalidade 1 não 

seria cumulativa com a penalidade 2, reconhece-se que as situações de ocupações indevidas 

(passíveis de ser penalizadas ao abrigo da penalidade 2) são necessariamente antecedidas 

de situações de acessos indevidos (incumprimento previsto na penalidade 1), pelo que a 

aplicação da penalidade 2 poderá ser acumulada com a aplicação da penalidade 1. Mas o 

contrário já não se verifica, i.e., a identificação de um acesso indevido (passível de ser 

penalizadas ao abrigo da penalidade 1) não resulta na penalidade por ocupação indevida. 

b) Penalidade 2 (Ocupação indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido) 

A MEO opõe-se à alteração da penalidade 2, que foi limitada à faturação da ocupação 

(indevida) a preços vigentes na ORAC, assumindo uma duração do incumprimento em 

média de 2 anos69, o que considera inaceitável, e discorda do raciocínio da ANACOM 

para justificar esta alteração, onde se assume um período de incumprimento de 2 anos e 

se faz equivaler o valor da penalidade à remuneração da ocupação indevida em causa 

nesse período.  

                                                           

69 A MEO chama a atenção da ANACOM para o que presume ser um lapso – o SPD faz corresponder um período 

de 2 anos a 48 meses, em vez de 24.  
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Segundo a MEO, como a deteção destes incumprimentos não é efetuada de forma 

sistemática, nem há condições de o passar a ser no futuro (uma vez que os recursos a 

afetar e os custos de tal empreendimento não seriam justificáveis ou comportáveis), a 

alteração proposta pela ANACOM irá fomentar um comportamento oportunista pelos 

beneficiários, eliminando o efeito dissuasor da penalidade. 

A MEO considera que perante o (reduzido) risco de uma ocupação indevida ser detetada 

e dar lugar ao pagamento de uma penalidade equivalente ao pagamento de 2 anos de 

ocupação, o potencial infrator fará o raciocínio de que valerá sempre a pena correr esse 

risco, pois ponderando os casos que não forem detetados ou que forem detetados já com 

muitos anos de incumprimento, o pagamento de uma penalidade equivalente a 2 anos de 

ocupação constitui um cenário largamente favorável, face aos pagamentos que seriam 

devidos num cenário de rigoroso cumprimento das regras da oferta. Tal seria acentuado 

por ser virtualmente impossível à MEO, quando deteta uma ocupação indevida, 

determinar a data em que esse incumprimento se iniciou, de modo a poder faturar 

retroativamente essa ocupação, pelo que ocupações indevidas darão origem à aplicação 

de uma penalidade e à faturação da ocupação apenas a partir da data de instalação que 

o beneficiário comunicar à MEO, o que é irrazoável e não pode ser aceite.  

Assim, a MEO defende que os efeitos perversos resultantes da redução do valor da 

penalidade serão atenuados, se as ocupações indevidas derem origem a penalidades por 

acesso indevido e por atraso no envio do cadastro, devendo o valor da penalidade 2 ser 

revisto para o valor por si proposto, de modo a preservar a natureza 

compulsivo-sancionatória e o efeito dissuasor do incumprimento, caso a ANACOM 

determine que as ocupações indevidas não dão origem a penalidades por acesso 

indevido e por atraso no envio do cadastro.  

A Vodafone considera que a penalidade 2 não seria proporcional, e assume a existência 

de um lapso de escrita no SPD (“Ocupação indevida, por cabo ou equipamento, sem 

pedido válido: valor referente à faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na 

ORAC, assumindo uma duração do incumprimento em média de 48 meses (2 anos)”), 

onde, em vez de 48 meses (2 anos), quererá dizer-se 24 meses (2 anos). 

Para a NOS, aplicam-se relativamente à penalidade 2, comentários idênticos à 

penalidade 1, devendo ser corrigido que a penalidade 2 corresponde a 24 mensalidades 

(2 anos) e não a 48. Adicionalmente, propõe que seja clarificado que a aplicação da 
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penalidade 2 não acumula com a retificação da faturação com efeitos retroativos, o que 

deve ser proibido na ORAC. Segundo a NOS, suscita-se a identificação das situações 

que poderão dar origem à aplicação da penalidade 2, sendo que a MEO tem reclamado 

incoerências no cadastro apresentado pelos beneficiários, face ao instalado no terreno.  

A NOS refere que a MEO tem notificado que o beneficiário teria uma ocupação de CV 

não indicada no cadastro remetido, o que se deve ao facto de, entre o momento da 

instalação da rede do beneficiário e a data da reclamação da MEO, esta ter implementado 

alterações no terreno (e.g. construção de novas CV) ou no seu sistema de cadastro (e.g. 

renomeação das CV existentes), sem ter informado o beneficiário. A NOS considera que, 

nestes casos, além de não poderem ser imputados custos ao beneficiário, o ónus da 

atualização do cadastro recai sobre a MEO, uma vez que é quem efetua as alterações 

dentro da liberdade de que usufrui no desenho e gestão da sua rede. No entanto, a NOS 

refere que a invocação destas situações, pela MEO junto dos beneficiários, implica custos 

de despiste a estas que, provando-se ser uma falsa reclamação, deverão dar azo à 

aplicação de uma penalidade à MEO, a qual deverá ser dissuasora de uma atuação da 

MEO onde esta não efetua uma correta validação à situação concreta.  

Entendimento da ANACOM (D8 – penalidade 2) 

Em primeiro lugar, corrige-se o lapso identificado pelos interessados na referência a 48 

meses, pois uma duração do incumprimento de 2 anos corresponde a 24 meses. 

Em segundo lugar, a ANACOM reconhece que a penalidade por ocupação indevida, ao ser 

calculada com base na faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na ORAC tendo 

em conta o período que decorre desde a data efetiva de ocupação (indevida) das condutas 

da MEO, apenas repõe o pagamento que é devido à MEO a título dessa ocupação. 

Naturalmente, nestas condições a MEO poderá sempre faturar, adicionalmente à penalidade, 

o valor que não lhe foi pago em tempo. 

Dado que, na maior parte dos casos, se desconhece a duração do incumprimento de 

ocupação indevida das condutas, a ANACOM entende que, quando seja impossível apurar a 

data de início da ocupação (indevida), é adequada e razoável, tendo em conta a previsível 

monitorização da rede de infraestruturas que a MEO efetuará periodicamente, a consideração 

de 24 meses (2 anos) para aferir do valor da penalidade a aplicar, com base no 

preço/mensalidade de ocupação previsto na ORAC.  
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Reconhece-se ainda que as situações de ocupações indevidas (passíveis de ser penalizadas 

ao abrigo da penalidade 2) são necessariamente antecedidas de situações de acessos 

indevidos (incumprimento previsto na penalidade 1), pelo que a aplicação da penalidade 2 

poderá ser acumulada com a aplicação da penalidade 1. 

Sobre as situações aludidas pela NOS referentes a inconformidades entre o que consta do 

cadastro e a situação no terreno que, segundo este beneficiário da ORAC, seriam 

merecedoras de penalidades adicionais a impor à MEO, entende-se que as mesmas já estão 

devidamente acauteladas no contexto das várias ações de fiscalização realizadas pela 

ANACOM às condutas da MEO (em confrontação com a informação disponibilizada pela BD 

ORAC) das quais tem resultado a imposição de coimas e também no contexto das 

penalidades previstas na ORAC a incidir sobre a MEO por erros nas análises de viabilidade. 

Face ao exposto, corrige-se a penalidade 2, prevista no ponto decisional D8: 

“Dn7.  Deve ser alterada, na secção 9 da ORAC, a “penalidade 2. Ocupação indevida, 

por cabo ou equipamento, sem pedido válido”, da seguinte forma: valor referente 

à faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na ORAC, assumindo, 

caso não seja possível apurar a data de início da ocupação (indevida), uma 

duração do incumprimento em média de 2448 meses (2 anos).” 

c) Penalidade 6 (Ausência de credenciação ORAC) 

A MEO assinala apenas que, tendo em conta a eliminação da penalidade 8, deverá ficar 

claro que a recusa de identificação equivalerá à ausência de cartão válido de 

credenciação ORAC, ficando a MEO legitimada para a aplicação da correspondente 

penalidade.  

A Vodafone considera que esta penalidade não seria proporcional.  

A NOS considera que a penalidade 6 não pode ser imposta aos técnicos que disponham 

ou do seu cartão ou do certificado de credenciação, devendo a validação ser feita pela 

simples identificação dos técnicos presentes no terreno, que estão ativamente envolvidos 

na intervenção, e posterior validação de que o seu nome está incluído na lista publicada 

pelas entidades certificadoras. A NOS defende que essa validação seja efetuada em 

backoffice, porque a entidade certificadora demora até 5 dias a publicar a identificação 

dos técnicos credenciados, concluídas as ações de formação.  
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A EPOCH entende que todos os técnicos da equipa de trabalho do beneficiário devem 

possuir credenciação ORAC (e ORAP), mesmo os “ajudantes”, seja em trabalhos de rede 

ou em drop de cliente. Para colmatar a diferença de tempo entre a admissão do técnico 

e a frequência da ação de formação, sugere a EPOCH que pode ser criado um período 

de, por exemplo, 3 meses, durante o qual será exigido apenas a evidência de inscrição 

em ação de formação numa entidade habilitada para esse efeito. 

Entendimento da ANACOM (D8 – penalidade 6) 

Tal como referido pela ANACOM no SPD (pág. 55), entende-se que a ausência de 

credenciação ORAC por indivíduo é, à partida, mais gravosa do que a não identificação e não 

apresentação de cartão de credenciação ORAC válido. Neste contexto, a ANACOM entende 

que para averiguar se o técnico do beneficiário está/é credenciado a MEO deve ter presente 

e considerar que a entidade credenciadora dispõe de um prazo de 5 dias úteis (após a 

realização dos exames de credenciação) para proceder à disponibilização (à MEO e ao 

beneficiário) da lista atualizada de técnicos credenciados. Neste contexto, esta penalidade 

apenas tem aplicação caso se confirme a ausência de credenciação do técnico que acede às 

infraestruturas. Naturalmente que nestas situações, caso haja uma recusa do técnico do 

beneficiário na sua identificação, tal equivale à inexistência de credenciação. Releva-se que 

a penalidade 8, proposta pela MEO, que previa penalizar a recusa de identificação do técnico 

do beneficiário, foi eliminada no ponto decisional D7. 

Logo, justifica-se manter a penalização por ausência de credenciação ORAC do técnico do 

beneficiário, considerando-se adequado para o efeito a aplicação de uma penalidade de 460 

euros, tal como fundamentado no SPD. 

Relativamente às propostas da EPOCH, entende a ANACOM que quem deve deter a 

credenciação é quem efetivamente acede às infraestruturas (condutas, CV e postes) da MEO. 

Acresce que a evidência de inscrição em ação de formação não é sinónimo de realização da 

mesma – a credenciação envolve a realização de provas teóricas e práticas sujeitas a 

avaliação – pelo que não substitui a posse de credenciação. 

Face ao exposto, mantém-se a alteração à penalidade 6, prevista no ponto decisional D8. 
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d) Penalidade 12 (Instalação de cabo ou equipamento não previsto no Catálogo de Cabos 

e Equipamentos do beneficiário) 

A MEO não considera aceitável a definição pela ANACOM de uma penalidade de 50 

euros, com a justificação de que é o “Valor base de referência das penalidades aplicáveis 

à MEO na ORAC”, e refere que, no caso das penalidades aplicáveis à MEO, o valor da 

penalidade seria sempre multiplicado por dias ou horas de incumprimento, por vezes sem 

limite, ou com limite entre 60 e 90 horas ou dias, podendo assim a penalidade a pagar 

pela MEO ser, hipoteticamente, infinita. Sem prejuízo, a MEO considera que a instalação 

de um cabo ou equipamento não previsto no catálogo do beneficiário, consubstancia uma 

ocupação indevida, pelo que a penalidade 12 poderá ser eliminada, passando a aplicar-se 

a penalidade 2 a estas ocorrências.  

Segundo a NOS, deverá clarificar-se que, apenas quando os equipamentos ou cabos 

constituam um risco para a integridade e segurança da infraestrutura da MEO, ou que os 

mesmos não façam parte da rede horizontal ou de cliente, é que a MEO poderá solicitar 

a sua remoção. Adicionalmente, a NOS considera que deve ser garantida a atualização 

do catálogo de cabos e equipamentos, a pedido dos beneficiários e num prazo máximo 

de 5 dias após receção do pedido, desde que os cabos e/ou equipamentos a incluir façam 

parte dos elementos que compõem uma rede de comunicações eletrónicas (i.e., a rede 

de condutas e postes não deve servir como um serviço de housing).  

Entendimento da ANACOM (D8 – penalidade 12) 

A título prévio, entende-se que o “Catálogo de cabos e equipamentos do beneficiário” – sendo 

aplicável aos beneficiários e à MEO, atendendo o princípio de EdI –, deve ser redenominado 

em conformidade, passando a designar-se por “Catálogo de cabos e equipamentos”. 

A situação referida pela MEO de aplicação infinita de uma penalidade é de facto meramente 

hipotética, uma vez que uma penalidade tendo um limite de ocorrência, não pode nunca ser 

infinita. Em todo o caso, as penalidades a incidir sobre a MEO previstas na ORAC v7 têm 

limites definidos70. 

                                                           

70 Exceto a penalidade introduzida pela MEO relativa ao prazo para agendar acompanhamento nas intervenções 

em cabos e equipamentos instalados em túnel de cabos. 
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O valor para a penalidade 12 proposto pela MEO (de 750 euros por cabo) não foi devidamente 

fundamentado, pelo que a ANACOM mantém o entendimento referido no SPD, de que é mais 

adequada a aplicação de uma penalidade de 50 euros por cada cabo instalado pelo operador 

e não previsto no catálogo de cabos, até porque não está provado o impacto negativo que 

esta situação possa ter ao nível da segurança da rede da MEO e dos outros beneficiários da 

ORAC. Sem prejuízo, caso a situação seja corrigida pelo beneficiário nos termos referidos no 

parágrafo seguinte, a penalidade não se aplica. 

Se for identificada pela MEO uma utilização, nas suas infraestruturas, de um cabo não previsto 

no Catálogo de Cabos e Equipamentos, deve a MEO notificar o beneficiário em questão para 

corrigir a situação no prazo de 15 dias úteis. Essa correção poderá passar: 

a) pela inclusão, no referido prazo de 15 dias úteis, do cabo em questão no Catálogo de 

cabos e equipamentos, caso estes garantam a compatibilidade com as instalações em 

condutas e infraestruturas da MEO, não constituindo risco acrescido para a integridade 

e segurança da infraestrutura da MEO; 

b) pela remoção ou substituição, no referido prazo de 15 dias úteis, do cabo em questão, 

nas restantes situações, devendo previamente e para o efeito, a MEO fundamentar esta 

necessidade. 

Findo o prazo de 15 dias úteis, caso a situação não esteja corrigida, pode haver lugar à 

aplicação da penalidade 12 e, no caso da situação prevista na alínea b), a outras medidas. 

Atendendo ao princípio da não discriminação, quando a MEO detete um incumprimento por 

parte de um beneficiário associado à penalidade 12, deve exigir a respetiva correção a todos 

os beneficiários, incluindo a MEO, que tenham cabos instalados nos postes (ou CV, no caso 

da ORAC) onde detetou o incumprimento e que não estejam previstos no Catálogo de Cabos 

e Equipamentos.  

No caso particular de haver cabo(s) instalado(s) da MEO que não está(ão) previsto(s) no 

Catálogo de Cabos e Equipamentos, a correção da situação é imprescindível. 

Atendendo a que este procedimento é objeto de novo sentido provável de decisão, a aplicação 

desta penalidade 12 fica suspensa em função do que vier a ser determinado pela ANACOM 

na decisão final correspondente ao “SPD sobre alterações à ORAC e à ORAP não incluídas 

na decisão de 25.07.2019”. 
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Quanto à posição expressa pela MEO, de que a instalação de um cabo ou equipamento não 

previsto no Catálogo de Cabos e Equipamentos, consubstancia uma ocupação indevida, 

sendo aplicável (na sua opinião) a penalidade 2 – motivo pelo qual refere não se opor à 

eliminação da penalidade 12 –, a ANACOM não partilha deste entendimento. Entende esta 

Autoridade que a natureza do incumprimento a penalizar relativo à instalação pelo beneficiário 

de um cabo não incluído no Catálogo de Cabos e Equipamentos, é distinta da ocupação 

indevida – o beneficiário pode ocupar devidamente uma conduta (i.e., seguindo os diversos 

procedimentos previstos) e ainda assim instalar um cabo que não consta no Catálogo de 

Cabos e Equipamentos, pelo que não se aceita que a penalidade 12 se subsuma à penalidade 

2.  

Sobre o prazo referido pela NOS, remete-se para o entendimento relativo ao ponto decisional 

D53. 

Face ao exposto altera-se a penalidade 12, prevista no ponto decisional D8, e acrescenta-

se um novo ponto decisional, aplicável quer na ORAC, quer na ORAP (incluindo nos 

cabos de drop de cliente), nos seguintes termos: 

“12. Instalação de cabo ou equipamento não previsto no Catálogo de Cabos e 

Equipamentos do beneficiário: 50 euros por cabo ou equipamento instalado. 

 A aplicação desta penalidade fica suspensa em função do que vier a ser 

determinado pela ANACOM na decisão final correspondente ao “SPD sobre 

alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão de 25.07.2019”.”  

“Dn8. Se for identificada pela MEO uma utilização, nas suas infraestruturas (ORAC ou 

ORAP), de um cabo não previsto no Catálogo de Cabos e Equipamentos ou, no 

caso da ORAP, de um incumprimento das condições associadas ao drop de 

cliente (incumprimento associado à penalidade 17), deve a MEO notificar o 

beneficiário em questão para corrigir a situação no prazo de 15 dias úteis. Essa 

correção poderá passar: 

 a)  pela inclusão, no referido prazo de 15 dias úteis, do cabo em questão no 

Catálogo de Cabos e Equipamentos, caso este garanta a compatibilidade 

com as instalações em condutas e infraestruturas da MEO, não constituindo 

risco acrescido para a integridade e segurança da infraestrutura da MEO; 
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 b) pela remoção, substituição ou correta instalação, no referido prazo de 15 

dias úteis, do cabo em questão, nas restantes situações, devendo 

previamente e para o efeito, a MEO fundamentar esta necessidade.  

 Findo o prazo de 15 dias úteis, caso a situação não esteja corrigida pode haver 

lugar à aplicação da penalidade 12 (utilização de cabo não previsto no Catálogo 

de Cabos e Equipamentos) ou à penalidade 17 (incumprimento das condições 

associadas ao drop de cliente) e, no caso da situação prevista na alínea b), a 

outras medidas. 

 Quando a MEO detete um incumprimento por parte de um beneficiário associado 

à penalidade 12, deve exigir a respetiva correção a todos os beneficiários, 

incluindo a MEO, que tenham cabos instalados nos postes (ou CV, no caso da 

ORAC) onde detetou o incumprimento e que não estejam previstos no Catálogo 

de Cabos e Equipamentos ou que não cumpram as condições associadas ao 

drop de cliente.  

 No caso particular de haver cabo(s) instalado(s) da MEO que não está(ão) 

previsto(s) no Catálogo de Cabos e Equipamentos ou não cumpra(m) as 

condições associadas ao drop de cliente, a correção da situação é 

imprescindível.” 

e) Penalidade 13 (Atraso na entrega de cadastro de ocupação válido após a conclusão dos 

trabalhos realizados) 

O comentário da MEO incide na consideração que a ANACOM faz na pág. 59 do SPD de 

que “não deve haver sobreposição desta penalidade (n.º 13) com a penalidade referida 

no n.º 2 supra relativa a ocupações indevidas, uma vez que naturalmente tal situação de 

incumprimento pressupõe sempre o não envio de cadastro à MEO”.  

Em particular, a MEO retoma as considerações iniciais que fez relativamente à 

necessidade de haver coerência entre os valores das penalidades e de certos casos de 

incumprimento deverem poder dar lugar à aplicação cumulativa de várias penalidades, 

consoante o número de incumprimentos que estiver em causa. A MEO considera que o 

entendimento da ANACOM parece ser o de que a penalidade por ocupação indevida já 

terá em conta o não envio de cadastro à MEO, mas afirma que tal não seria compatível 

com o valor proposto para a penalidade 2.  
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Neste sentido, a MEO refere que o valor de uma penalidade por ocupação indevida (2 

anos de faturação da ocupação do cabo ou equipamento) será frequentemente inferior 

ao limite de 325 euros da penalidade por não envio de cadastro e que se deve considerar 

nos casos das ocupações indevidas. Para a MEO é incoerente aplicar uma penalidade 

maior num caso de (apenas) atraso no envio de cadastro, face à penalidade a aplicar por 

uma ocupação indevida que também implica o incumprimento de não envio de cadastro. 

Nesta medida, propõe que esta penalidade possa ser aplicada em acumulação com a 

penalidade 2.  

A Vodafone salienta que em 2013, a ANACOM considerou71 que as razões que justificam 

o atempado envio dos cadastros pelos beneficiários no âmbito da ORAP não se verificam 

quanto à ORAC (conforme pág. 13 do Relatório), razão pela qual não entende porque 

impõe a penalidade na ORAC, considerando injustificado o modo de apuramento do seu 

valor72.  

Sem conceder, mencionando os inúmeros casos em que a MEO informa tardiamente os 

beneficiários sobre a necessidade de eventuais correções aos cadastros, não 

concedendo um prazo razoável para a sua correção a contar dessa mesma comunicação, 

e impondo depois penalidades por incumprimento da obrigação de comunicação do 

cadastro, a Vodafone concorda com a suspensão dos prazos de entrega de cadastros no 

caso em que a MEO exige a alteração dos mesmos.  

Por outro lado, considera também a Vodafone que deverá a MEO confirmar a receção 

dos cadastros no prazo de 10 dias úteis, sob pena de, se nada for dito, se considerarem 

fechados e aceites (conforme ponto decisional D54 do SPD).  

                                                           

71 No “Relatório da audiência prévia e do procedimento geral de consulta relativo ao sentido provável de decisão 

sobre faturação e cobrança de penalidades às beneficiárias da oferta de referência de acesso a postes da PT 

Comunicações, S.A.”. 

72 Sendo que, aquando da definição da penalidade homóloga na ORAP, a ANACOM determinou o valor limite da 

penalidade, tendo em consideração que "A PT não identificou os custos de deslocação de uma equipa sua ao local 

para aferir da ocupação dos postes (atualizando o cadastro) – que, em todo o caso, deverá ser um processo mais 

expedito do que o do acompanhamento de uma instalação, relevando-se que os custos tidos em conta no SPD, 

para a fixação do limite em causa, representam mais de quatro horas, o que será um valor adequado mesmo tendo 

em conta os argumentos suscitados pela PTC –, a não ser que ocorresse uma eventual (e à partida não previsível) 

necessidade de reforço das equipas operacionais, que aliás não quantificou" (cfr. págs. 14 e 15 do Relatório). 
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A NOS considera que deverá ser clarificada a definição de cadastro válido, no sentido de 

ser o que inclui a informação mínima necessária à correta faturação do serviço pela MEO 

e à atualização da ocupação das condutas.  

Assim, segundo a NOS, estar-se-á explicitamente a excluir a possibilidade de a MEO 

alegar que para a aceitação de um cadastro como válido é necessário incluir informação 

como o número de fibras dentro de um cabo73 (quando, segundo a NOS, a MEO tem 

informação que lhe permite identificar corretamente o volume de conduta que é ocupada 

pelo mesmo), ou da informação sobre espelhos das CV.  

Entendimento da ANACOM (D8 – penalidade 13) 

No SPD (pág. 59), a ANACOM referiu que não deveria haver aplicação cumulativa da 

penalidade 13 com a penalidade 2 (relativa a ocupações indevidas), uma vez que, 

naturalmente, esta última situação de incumprimento pressupõe sempre o não envio de 

cadastro à MEO.  

No entanto, face aos comentários suscitados pela MEO, reconhece-se que, tendo em conta a 

fórmula associada à penalidade 2, conforme referido no SPD (em função do preço de 

ocupação das infraestruturas assumindo uma duração de 2 anos), no caso de ocupações 

indevidas de reduzida dimensão (e.g., cabo com reduzida espessura ocupando, por exemplo, 

apenas um troço de conduta da MEO) o valor a pagar no âmbito da penalidade 2 seria muito 

inferior ao valor máximo da penalidade 13 (325 euros). Acresce, que se reconhece que o 

incumprimento associado à penalidade 2 é mais gravoso do que o incumprimento associado 

à penalidade 13. Neste contexto, entende-se que nas situações de ocupação indevida (que, 

tal como referido no SPD pressupõem sempre o não envio de cadastro à MEO) a penalidade 

2 poderá ser aplicada cumulativamente com a penalidade 13 pelo não envio (atempado) de 

cadastro. Clarifica-se que a aplicação (cumulativa) da penalidade 13 (com a penalidade 2) só 

poderá ocorrer por cada situação “contínua” de ocupação indevida, i.e., no caso de ser 

detetada a ocupação indevida num determinado conjunto de CV e troços de condutas que 

são contínuos entre si, considera-se que se está perante uma situação de não envio de um 

                                                           

73 A MEO tem vindo a alegar erros de cadastro em situações onde os operadores identificam um cabo de, por 

exemplo, 36 pares e está instalado um de 72, apesar de, conforme definido na ORAC, ambos os cabos terem 

implícita a mesma ocupação de espaço de conduta. Não obstante poder existir um erro no cabo concreto, a 

realidade é que o número de fibras dentro do cabo é irrelevante para os objetivos que a MEO deve perseguir: qual 

a área de conduta ocupada e a correta faturação do serviço prestado.  
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(único) cadastro devendo, por isso, aplicar-se o valor máximo (325 euros) da penalidade 13, 

ao qual acresce o valor da penalidade 2 aplicável. 

Sobre a alusão da Vodafone ao referido pela ANACOM, em decisão de 19.09.2013 sobre 

faturação e cobrança de penalidade aos beneficiários da ORAP74, relativamente à penalidade 

imposta pelo não envio atempado de cadastro, esclarece-se que tal afirmação foi proferida 

estritamente no contexto da integridade da rede de postes, tendo-se efetivamente 

reconhecido que na ORAC “eventuais atrasos no envio de cadastros não implicarão perigos 

para a sua integridade”, i.e., integridade das condutas, entenda-se. Assim, não é por tal 

afirmação que se exclui a obrigação de o beneficiário, também no âmbito da ORAC, remeter 

atempadamente à MEO o cadastro atualizado na sequência da conclusão das instalações de 

cabos, intervenções, desvios de traçados e remoções. 

Relativamente às questões aludidas pela Vodafone sobre a aceitação do cadastro pela MEO 

e a suspensão dos prazos, remete-se para os entendimentos da ANACOM relativos aos 

pontos decisionais D54 e D55, respetivamente.  

Finalmente, em resposta à questão suscitada pela NOS sobre a necessidade de clarificação 

da definição de cadastro válido, esclarece-se que, no Anexo 7 da ORAC v7, na parte intitulada 

“Elaboração do Cadastro”, encontram-se descritas as normas e regras de elaboração de um 

cadastro válido. 

Por fim, reconhece-se que, sendo esta uma penalidade que a ANACOM não está a alterar, a 

mesma não deve constar na redação do ponto decisional D8. 

Face ao exposto, retira-se a referência à penalidade 13, prevista no ponto decisional D8. 

f) Penalidade 16 (Desobstrução de conduta e/ou CV por meios próprios: 1000 euros. Esta 

penalidade não se aplica a desobstruções de complexidade reduzida (i.e. de comprimento 

inferior a 1,5 metros) cuja desobstrução pelo beneficiário seja viável) 

A MEO não se opõe ao valor que a ANACOM pretende estipular, sem prejuízo das 

considerações que faz ao ponto decisional D50 do SPD relativamente à possibilidade de 

                                                           

74 Em concreto, “a acrescida importância para a integridade da rede de postes resultante do envio atempado de 

cadastros contendo informação correta, consubstancia, de per se, um desvio relevante face à rede de condutas 

(onde, eventuais atrasos no envio de cadastros não implicarão perigos para a sua integridade)”. 
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os beneficiários poderem executar autonomamente “desobstruções de complexidade 

reduzida (i.e. de comprimento inferior a 1,5 metros)”.  

A Vodafone considera que a penalidade de 1000 euros pela desobstrução de conduta 

e/ou CV por meios próprios deve, em respeito do princípio da proporcionalidade, ser 

congruente, atendendo ao tipo de desobstrução, ao passo que, como atrás referiu, 

defende que deve ser definida uma penalidade diária por incumprimento de SLA de 

desobstrução de condutas por parte da MEO.  

A NOS tal como referiu a propósito das desobstruções de 1,5 metros, considera que a 

penalidade 16 não faria sentido, devendo ser eliminada. A NOS considera que a 

desobstrução apenas prejudica a MEO caso a intervenção danifique a infraestrutura em 

causa, o que não é o caso (e, mesmo que possa ocorrer por hipótese, refere que todos 

os beneficiários têm um seguro para esse tipo de situações), tratando-se de uma 

benfeitoria que não deverá dar azo a aplicação de penalidades, porque a MEO seria 

duplamente beneficiada.  

Entendimento da ANACOM (D8 – penalidade 16) 

Relativamente à proposta veiculada no ponto D50 do SPD, quanto às desobstruções de 

complexidade reduzida (i.e. de comprimento inferior a 1,5 metros), tendo em conta as 

pronúncias dos beneficiários, a ANACOM entendeu revê-la no sentido de ficar prevista a 

realização pelos beneficiários da ORAC de desobstruções “que envolvam exclusivamente 

atividades de limpeza de CV, de desassoreamento dos tubos das condutas e/ou 

desobstruções de aro e tampa de CV que por algum motivo estejam cobertas de betuminoso”. 

Sobre a proposta da Vodafone de imposição de uma penalidade à MEO pelo incumprimento 

de SLA de desobstrução, remete-se para o entendimento relativo ao ponto decisional D51. 

Face ao exposto, altera-se a penalidade 16, prevista no ponto decisional D8, nos seguintes 

termos: 

“16.  Desobstrução de conduta e/ou CV por meios próprios: 1000 euros. Esta 

penalidade não se aplica a desobstruções de complexidade reduzida (i.e. de 

comprimento inferior a 1,5 metros) cuja desobstrução pelo beneficiário seja 

viável que envolvam exclusivamente atividades de limpeza de CV, de 
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desassoreamento dos tubos das condutas e/ou desobstruções de aro e tampa 

de CV que por algum motivo estejam cobertas de betuminoso.” 

 

D9. Com exceção da penalidade n.º 2, as penalidades por incumprimento do 

beneficiário devem entrar em vigor no período de 6 meses após a publicação da 

próxima versão da ORAC. 

A MEO manifesta a sua total incompreensão para com esta intenção da ANACOM de sujeitar 

a generalidade das penalidades a um período de carência de 6 meses durante o qual estas 

não são aplicáveis e refere que a ANACOM argumenta (pág. 61 do SPD) que está em causa, 

“matéria nova e complexa e potenciadora de situações de conflito entre a MEO e os 

beneficiários, o que não se deseja, a aplicação das penalidades a incidir sobre os beneficiários 

da ORAC não deve ser imediata, havendo necessidade de um período de transição”.  

A MEO afirma estar ciente do potencial de conflito que esta questão envolve e é por esse 

motivo que entende que a aplicação das penalidades nunca será imediata, mas sim sujeita a 

um processo de notificação prévia aos beneficiários, que lhes dará oportunidade de 

apresentarem a sua contestação75.  

Também afirma a MEO não aceitar que esteja em causa uma “matéria nova”, na medida em 

que, por um lado, o que está em causa é o cumprimento das condições da ORAC (e da ORAP, 

no caso do ponto decisional D26) há muito instituídas, não se podendo admitir que os 

beneficiários necessitem nesta altura, após 12 anos e 7 anos de vigência da ORAC e da 

ORAP, respetivamente, de um período adicional de 6 meses para adaptarem os seus 

processos. Por outro lado, entende que a introdução de penalidades nestas ofertas é uma 

questão que é discutida desde 2016 e que sempre esteve associada à aproximação das 

ofertas à EdI, pelo que não constitui, de todo, uma novidade para os beneficiários.  

Acrescenta que o período de transição que a ANACOM pretende instituir pode ainda ter o 

efeito perverso e indesejado de criar um incentivo para o comportamento abusivo dos 

beneficiários durante aquele período, o que afirma não poder em caso algum admitir.  

                                                           

75 Conforme dispunha a ORAC v7 (pág. 36): “Sempre que se verificarem incumprimentos a MEO notificará a 

beneficiária por e-mail, com a devida fundamentação. A beneficiária terá 30 dias para contestar justificadamente o 

incumprimento. A MEO avaliará a contestação da beneficiária e responderá no prazo de 30 dias”.  
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Assim, a MEO opõe-se fortemente ao ponto decisional D9 – e refere que não se poderá 

conformar com o mesmo se for adotado – por considerar que se trata de uma medida que, 

além de desnecessária, tem um pernicioso potencial de incentivar o incumprimento das regras 

da ORAC (e da ORAP, no caso do ponto decisional D26), com consequências 

injustificadamente nefastas para a MEO.  

A Vodafone considera o ponto decisional D9 necessário e adequado.  

A NOWO/ONI consideram razoável a entrada em vigor das penalidades 6 meses após a 

publicação das novas versões das ofertas (com exceção da penalidade 2). 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entendeu no SPD que seria necessário um período de transição de 6 meses, 

após a publicação da próxima versão da ORAC, para a entrada em vigor das penalidades, 

com exceção da penalidade 2.  

Analisados e ponderados os contributos, a ANACOM é, em parte, sensível à argumentação 

apresentada pela MEO de que o que aqui está em causa é a penalização do incumprimento 

das condições da ORAC, já instituídas (e assimiladas) pelos respetivos beneficiários, o que 

torna de facto desnecessário que se preveja um período tão longo para a sua entrada em 

vigor. Ainda assim, a ANACOM entende dever manter um curto período de transição, 

reduzindo-se assim o prazo de 6 meses previsto no SPD para 3 meses.  

Releva-se que, com uma maior autonomia dos beneficiários através da realização de 

intervenções e instalações em condutas da MEO em todo o território, e com a possibilidade 

de desobstrução de CV (limpeza e desassoreamento), é indispensável e necessário fomentar 

de forma mais célere o cumprimento das regras da ORAC, o que implica, entre outras, a posse 

pelo beneficiário das credenciações necessárias, a instalação de cabos e equipamentos 

previstos no catálogo, o cumprimento de prazos de envio de cadastro e a realização de 

notificações corretas e atempadas de todas as intervenções e instalações nas infraestruturas 

da MEO. 

Assim, o ponto decisional D9 passa a ter a seguinte redação: 
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“D9. Com exceção da penalidade n.º 2, as penalidades por incumprimento do 

beneficiário devem entrar em vigor no período prazo de 6 3 meses após a 

publicação da próxima versão da ORAC.” 

 

D10. A penalidade n.º 2 entra em vigor 24 meses após a data em que a MEO remete ao 

beneficiário da ORAC o cadastro que tem das infraestruturas desse operador. 

A MEO opõe-se em absoluto ao ponto decisional D10 (e ao ponto decisional D27, no caso da 

ORAP) e afirma que o incentivo ao incumprimento seria gritante, uma vez que, suspendendo 

por dois anos a aplicação de penalidades por ocupação indevida, os beneficiários não terão 

incentivo a corrigir neste período os comportamentos abusivos que vêm adotando (sobretudo 

ao nível da ORAP/drop de cliente), e terão as vantagens de manter/acentuar tal 

incumprimento da ORAC/ORAP.  

Por outras palavras, a MEO considera que a instituição de um período de carência tão 

alargado tem o efeito perverso e indesejado de criar fortes incentivos a um aumento das 

ocupações indevidas durante esse período, efeito esse que será ainda agravado se a 

ANACOM não atender aos problemas que a MEO refere acima relativamente ao valor e 

possibilidade de aplicação cumulativa desta penalidade. A MEO reitera que não tem qualquer 

objetivo de realizar faturação com a aplicação de penalidades, incluindo esta em particular, 

pois o que pretende é dissuadir de forma efetiva o incumprimento das regras das ofertas.  

Foi neste sentido que a MEO afirma ter introduzido um período de carência de 6 meses para 

a aplicação desta penalidade na ORAC v7 (e na ORAP v5) publicadas a 30.05.2017. O 

objetivo foi, assinala, conferir um período razoável para que os beneficiários regularizassem 

voluntariamente junto da MEO a informação de cadastro relativa a eventuais ocupações 

existentes e que não tivessem sido realizadas em conformidade com as condições da oferta.  

A MEO considera que este período não se justifica atualmente, pois os beneficiários já tiveram 

mais de 12 meses para enviar a informação à MEO e para se prepararem para a introdução 

desta penalidade nas ofertas, e ainda vão dispor de um período adicional até que haja uma 

decisão final da ANACOM sobre esta matéria e como as alterações às ofertas deverão ser 

publicadas 40 dias úteis após a decisão final da ANACOM e entrarão em vigor nessa data, os 

beneficiários vão dispor de sensivelmente 2 meses adicionais a partir do momento em que 

tomarem conhecimento dos exatos contornos desta penalidade.  
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Assim, a MEO considera, no que diz respeito à penalidade por ocupação indevida, não existir 

qualquer fundamento para a aplicação de um período de carência. Não concedendo, a ser 

definido um período de carência, defende que este deverá ser necessariamente curto, não 

devendo exceder 1 mês.  

Neste contexto, a MEO refere que não compreende nem aceita, de todo, o período de 24 

meses preconizado pela ANACOM, que considera desproporcional, contraproducente e 

fortemente discriminatório para com a empresa.  

De facto, a MEO afirma que não pode conformar-se com a argumentação do SPD (pág. 58) 

de que “os beneficiários da ORAC devem ter a possibilidade de atualizar os seus cadastros, 

tarefa que se admite que exigirá muito tempo e outro tipo de recursos, numa altura em que os 

operadores se encontram a expandir a cobertura das suas redes e, portanto, têm recursos 

focados neste objetivo”, porque para além de considerar que tal indiciaria uma discriminação 

indevida da MEO, que considera inaceitável, por violação direta da alínea c) do n.º 3 do artigo 

55.º da LCE, não admite que os beneficiários, não tenham sob controlo, o cadastro das 

infraestruturas de terceiros que utilizam na construção e expansão das suas redes. Ainda que 

tal fosse verdade – e no seu entender não é, ou não se pode admitir que seja, por mero 

respeito ao profissionalismo e qualidade dos beneficiários da ORAC (e da ORAP) – nunca 

poderia a MEO admitir a condescendência desta proposta de decisão para com as alegadas 

falhas de controlo operacional e de gestão dos beneficiários.  

A MEO também refuta o argumento segundo o qual “De outro modo, o beneficiário seria 

obrigado a efetuar um levantamento exaustivo de todo o seu cadastro, sem saber o cadastro 

relativo à sua rede que a MEO tem disponível, o que manifestamente se apresenta como uma 

tarefa impraticável que exigiria muito mais tempo e recursos” (sublinhado da MEO). A empresa 

faz notar, que como suporte mensal da faturação ORAC (e ORAP), os beneficiários destas 

ofertas recebem informação detalhada em formato eletrónico das respetivas ocupações, pelo 

que não é justificável sujeitar a aplicação desta penalidade ao envio, pela MEO aos 

beneficiários, do cadastro que a MEO possui relativamente às ocupações de cada uma delas 

quando, na prática, tal já ocorre todos os meses.  

A Vodafone considera que deve ser suspenso o prazo de 24 meses para início de aplicação 

da penalidade por ocupação indevida durante o período em que a MEO recebe a resposta do 

beneficiário ao levantamento do cadastro realizado pela MEO.  
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Sem prejuízo, reitera que é à MEO que compete remeter ao beneficiário o respetivo cadastro 

dos cabos (incluindo PL, FC, etc.) que ocupam as infraestruturas subterrâneas da MEO 

(conforme pág. 52 do SPD), não devendo, a seu ver, em qualquer caso, considerar-se que a 

obrigação da MEO, neste caso particular, se considera cumprida através do mero envio da 

informação de faturação já atualmente enviada (mas apenas através dos cadastros), dada a 

evidente ineficiência de tal exercício para se atingir o objetivo proposto. [IIC]             . 
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                                                                                                                                        [FIC]. 

A NOS, no que se refere ao envio pela MEO da informação de cadastro, considera que para 

que o beneficiário possa proceder à sua atualização, torna-se necessário esclarecer que esta 

obrigação de envio não pode ser considerada satisfeita com qualquer tipo de informação. De 

modo a que possa ser útil, considera que a ANACOM deverá incluir o detalhe mínimo que a 

MEO deverá remeter e que deverá incluir informação georreferenciada, em formato shapefile, 

contendo três camadas distintas, em concreto:  

a) Layer 1 – Infraestruturas: informação de CV (contendo a respetiva identificação) e 

traçados de conduta utilizados pelo beneficiário. 

b) Layer 2 – PL, PE e folgas: informação do número de PE, PL e folgas em cada CV utilizada 

pelo beneficiário com respetiva identificação.  

c) Layer 3 – Cabos: informação dos cabos do beneficiário existentes em cada troço de 

conduta (secção e comprimento) com respetiva identificação.  

Será após a receção desta informação que, segundo a NOS, se iniciará o prazo para 

regularização do cadastro pelos beneficiários. A esse propósito, a NOS considera importante 

que o Regulador esclareça que qualquer regularização de cadastro que ocorra neste período, 

além de não ser abrangida pelas penalidades de ocupação indevida ou de acesso e 

construção de PE/intervenção indevida sem autorização/pedido válido, não será passível de 

faturação retroativa pela MEO. Ainda no âmbito deste processo de regularização 

extraordinária, a NOS afirma ter reservas sobre o prazo de 24 meses atribuído pela ANACOM, 

na medida em que, não obstante a ANACOM ter excluído dos processos da ORAP este tipo 

de ações de regularização de cadastro, entende que o facto é que continuarão a requerer 

acompanhamento policial. Considera a NOS que a abrangência geográfica das ações de 

levantamento de cadastro, está dependente de um conjunto de fatores:  

a) da qualidade do cadastro que os beneficiários remeteram à MEO ao longo do tempo, 

variável que as primeiras deverão conhecer;  

b) da qualidade da manutenção pela MEO do cadastro recebido (que impactará na 

fidedignidade da informação que os beneficiários receberão);  
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c) do número de situações de renomeação de objetos cadastrais efetuados pela MEO ao 

longo do tempo e que não estarão refletidos nos cadastros de cada operador;  

d) das decisões que a ANACOM adote relativamente à abrangência que deverá ser 

assumida, num primeiro momento, para as ocupações pré ofertas reguladas (vide 

comentário da NOS a seguir sobre este ponto).  

Segundo a NOS, dependendo destas variáveis, as áreas que deverão ser alvo de validação 

no terreno e que, por conseguinte, necessitarão de acompanhamento policial, poderão variar 

e, nessa medida, o prazo proposto pelo Regulador poderá tornar-se inviável, pois os 

diferentes beneficiários irão estar a concorrer pelos mesmos recursos, limitados, das forças 

policiais, ao longo do território nacional (a que acresce o facto de estas equipas dos 

beneficiários estarem a concorrer por recursos que deveriam estar a construir rede e, nessa 

medida, têm um impacto assinalável nos prazos e custos de construção de rede destas 

empresas).  

A NOS refere que efetuou uma simulação do tempo necessário para uma atualização de 

cadastro em vários cenários: com e sem deslocação ao terreno. No caso de ser necessária 

uma deslocação, situação em que será necessário recorrer ao acompanhamento policial, 

refere que bastará que 0,028% da rede instalada na componente de acesso e distribuição dos 

vários operadores requeira deslocação ao terreno (i.e., as vistorias de todos os operadores 

somem um total de 947 km), para que seja necessário que as forças policiais tenham de 

disponibilizar o equivalente a 2 anos (sem feriados e fins de semana, mas a trabalhar 8 horas 

por dia) em acompanhamento. Neste contexto, a NOS considera que o prazo definido deverá 

ser, no mínimo, duplicado, para 48 meses, de modo a garantir que a execução dos trabalhos 

de levantamento seja viável e os beneficiários não sejam impedidas de o realizar por motivos 

externos. 

A NOWO/ONI acolhem positivamente o ponto decisional D10 e consideram razoável que os 

beneficiários sejam penalizados em caso de ocupação indevida das infraestruturas da MEO, 

tendo em conta diversas dificuldades encontradas de concordância entre os cadastros 

mantidos pelos beneficiários e pela MEO quanto às cablagens e equipamento instalados nas 

infraestruturas. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entendeu no SPD que seria necessário um período de transição de 24 meses 

para a entrada em vigor da penalidade 2.  

Com efeito, os beneficiários da ORAC devem ter a possibilidade de atualizar os seus 

cadastros previamente à introdução desta penalidade, o que lhes exigirá tempo e recursos 

numa altura em que se encontram a expandir a cobertura das suas redes, com recursos 

focados especificamente nesse objetivo. Só assim cada beneficiário da ORAC pode comparar 

o seu cadastro com o que a MEO dispõe e saber, por diferença, o que falta cadastrar. De 

outro modo, o beneficiário, sem saber qual o cadastro relativo à sua rede que a MEO tem 

disponível, seria sempre obrigado a efetuar um levantamento exaustivo de toda a sua rede 

instalada nas infraestruturas da MEO e a remeter novamente à MEO todo o seu cadastro. 

Considera-se que esta é uma solução benéfica quer para a MEO quer para o beneficiário. 

Face aos comentários da MEO, a ANACOM entende agora adequado diminuir esse período 

de transição de 24 meses para 18 meses. Com efeito, segundo o apuramento efetuado pela 

ANACOM junto dos instaladores que trabalham ao serviço de todos os operadores (incluindo 

a MEO), a percentagem de instalações dos beneficiários em condutas da MEO que 

necessitam de acompanhamento policial é extremamente reduzida, pelo que não se justificam 

as alegações da NOS de que necessitaria de pelo menos 2 anos de acompanhamento policial. 

Entende-se assim que os beneficiários não necessitam de um período tão longo para 

adaptação, até porque, por um lado, é suposto estarem a cumprir as regras das ofertas e, por 

outro lado, desde há muito sabem que a MEO pretende penalizar por ocupações indevidas, 

podendo já ter desencadeado algumas medidas com vista ao correto levantamento da 

situação.  

Deste modo, a ANACOM é do entendimento que 18 meses é um prazo que resulta numa 

solução de compromisso adequada entre a necessidade permanente de cumprimento pelos 

beneficiários das regras da ORAC no tocante ao envio atempado e correto do registo de 

cadastro de todas as ocupações das infraestruturas da MEO e a atualização dos cadastros 

de ocupação daquelas infraestruturas com as redes dos beneficiários. 

Em resposta à preocupação suscitada pela NOS, clarifica-se que, naturalmente, havendo este 

prazo para serem regularizadas eventuais situações de ocupação indevida, qualquer 

regularização de cadastro que ocorra neste período para este fim, não deve ser abrangida 
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pelas penalidades de ocupação indevida ou de acesso e construção de PE/intervenção 

indevida sem autorização/pedido válido. 

Considera-se, pois, que a entrada em vigor desta penalidade deve ocorrer 18 meses após a 

data em que a MEO remete ao beneficiário da ORAC a informação georreferenciada de todo 

o respetivo cadastro que possui relativo aos cabos (incluindo PE, PL e FC) do beneficiário 

que ocupam as suas infraestruturas. 

Finalmente, não se compreendem as afirmações da NOS de que a ANACOM excluiu da 

ORAP as ações de regularização de cadastro, remetendo-se para o entendimento relativo ao 

ponto decisional D28. 

Nestes termos, o ponto decisional D10 passa a ser o seguinte:  

“D10. A penalidade n.º 2 entra em vigor 24 18 meses após a data em que a MEO remete 

ao beneficiário da ORAC a informação georreferenciada do cadastro que tem das 

infraestruturas desse operador de todas as ocupações de cabos de rede 

(incluindo PE, PL e FC) que o beneficiário possui nas infraestruturas da MEO.” 

 

D11.  No caso de o operador beneficiário ter de fazer levantamentos para efeitos de 

atualização de cadastro no âmbito da ORAC, tais levantamentos não devem ser 

objeto de acompanhamento ou agendamento da MEO não estando sujeitos a 

penalidades por acesso indevido e, a serem, devem ser a expensas da própria 

MEO. 

A MEO afirma estar em total desacordo com o ponto decisional D11.  

Considera esta empresa que mesmo admitindo que os beneficiários teriam sempre que lhe 

submeter um pedido para o efeito, nos termos já hoje previstos na oferta, esta proposta de 

decisão permitirá aos beneficiários passarem a ter total acesso, a título gratuito, às suas 

condutas, de forma totalmente injustificada.  

A MEO refere não compreender o regime de exceção que a ANACOM pretende impor para 

as intervenções para levantamento de cadastro e refere ainda que fica por esclarecer e 

fundamentar pelo Regulador por que razão a MEO, caso pretenda acompanhar os trabalhos 
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– direito que lhe assiste enquanto proprietária da infraestrutura em causa –, não poderá ser 

ressarcida dos custos em que incorre para o efeito.  

A MEO considera crítico que se mantenha o processo definido em termos de colocação de 

pedidos e agendamento, por forma a ser possível a esta empresa, sempre que o entenda 

fazer, proceder ao acompanhamento dos trabalhos.  

Não concedendo, caso a ANACOM mantenha o ponto decisional D11 no sentido de o 

acompanhamento dos trabalhos pela MEO ser gratuito para efeitos de levantamento de 

cadastro, defende que esta condição seja limitada no tempo.  

A Vodafone, por seu turno, concorda com a decisão proposta pelo Regulador neste ponto, 

que considera adequada, ressalvando o pressuposto de que tais levantamentos não terão de 

ser precedidos de pedido de análise de viabilidade nos termos dos pontos 4.2 e 8.2 da ORAC, 

o que seria inteiramente desrazoável, mas de que tais levantamentos partem do existente (as 

is).  

Sem prejuízo, refere que é à MEO que compete remeter ao beneficiário o respetivo cadastro 

dos cabos (e.g. incluindo PL, FC) que ocupam as infraestruturas subterrâneas da MEO 

(conforme pág. 52 do SPD).  

Assim, a Vodafone concorda com o preconizado no SPD no sentido de que fique expresso, 

na ORAC, que no caso de o beneficiário ter de fazer levantamentos para efeitos de atualização 

de cadastro, tais levantamentos não devem ser objeto de acompanhamento ou agendamento 

da MEO, não estando sujeitos a penalidades por acesso/intervenção indevida e, 

consequentemente, que fique expressamente previsto que tais levantamentos não terão de 

ser objeto de análise de viabilidade pela MEO nos termos previstos na ORAC para instalação 

de novos cabos em condutas.  

Entendimento da ANACOM 

Face à redução do período de transição determinada pela ANACOM no ponto decisional 

anterior para aplicação da penalidade 2 (referente a ocupações indevidas), entende-se ser 

ainda mais premente e necessário prever a realização de levantamentos pelos próprios 

beneficiários, para efeitos de atualização do seu cadastro.  
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Entende-se que a atualização dos cadastros relativos às ocupações dos beneficiários 

consubstancia uma ação com benefícios para as duas partes: 

 A MEO saberá quem ocupa as suas condutas, o que lhe permitirá faturar em conformidade 

e responder a pedidos de acesso com maior rigor e certeza em relação à disponibilidade 

existente naquelas infraestruturas. 

 Os beneficiários serão menos confrontados com situações em que a MEO responde 

positivamente a um pedido de acesso/análise de viabilidade, para depois verificarem no 

terreno, que afinal, a conduta está ocupada. 

Considera-se ainda que este processo é necessário para tornar evidentes, ou mesmo corrigir, 

as eventuais ocupações indevidas, para benefício de todos os intervenientes, incluindo a 

própria MEO, tanto no período de carência da penalidade 2, como posteriormente. Por estas 

razões, também não se justifica, ao contrário do pretendido pela MEO, que esta medida seja 

limitada no tempo. 

Com efeito, na eventualidade de os cadastros não estarem atualizados, pode ser necessário 

os beneficiários terem de efetuar levantamentos exclusivamente para o efeito de atualização 

cadastral. Os levantamentos cadastrais são operações pouco intrusivas, em alguns casos 

dependentes apenas de mera visualização, pelo que o acompanhamento por parte da MEO 

não se justificará. Neste sentido, caso a MEO entenda dever acompanhar estes 

levantamentos, deverá fazê-lo a expensas próprias (i.e., não deverá faturar o 

acompanhamento). Para permitir esse eventual acompanhamento e para garantir que tais 

acessos não sejam sujeitos a penalidades por acesso indevido (penalidade 1), tais 

levantamentos devem ser sempre notificados previamente pelo beneficiário à MEO, embora 

sem necessidade de um agendamento ou qualquer outro procedimento.  

Salienta-se neste âmbito que é ainda necessário que o serviço de atendimento de cadastros 

previsto na ORAC passe a contemplar a possibilidade de um beneficiário submeter um 

cadastro à MEO sem a obrigatoriedade de lhe associar um pedido (de viabilidade, de 

instalação ou de remoção de cabos). Sem prejuízo, devem os beneficiários da ORAC atender 

sempre às regras de elaboração de cadastro válido (relativas ao formulário, informação da 

planta e anexo à planta) previstas no Anexo 7 da oferta. 

Assim, altera-se o ponto decisional D11 no seguinte sentido: 
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“D11. No caso de o operador beneficiário ter de fazer levantamentos para efeitos de 

atualização de cadastro no âmbito da ORAC, tais levantamentos não devem ser 

objeto de acompanhamento ou agendamento dapela MEO ou outro tipo de 

procedimentos (que não a notificação prévia à MEO), não estando sujeitos a à 

penalidades por acesso indevido (penalidade 1) e, a serem,. Eventuais 

acompanhamentos pela MEO a estes levantamentos devem ser efetuados a 

expensas da própria MEO.  

E adita-se o ponto decisional seguinte:  

“Dn9. Deve o serviço de atendimento de cadastros previsto na ORAC contemplar a 

possibilidade de um beneficiário submeter um cadastro à MEO sem a 

obrigatoriedade de lhe associar um pedido (de viabilidade, de instalação ou de 

remoção).” 

 

D12. Os casos de ocupação de condutas e infraestruturas associadas que tenham 

sido alvo de acordos específicos com a MEO ou que tenham ocorrido 

previamente à entrada em vigor da ORAC deverão ser alvo de tratamento 

específico, no que diz respeito à penalidade n.º 2, e serão futuramente avaliados 

pela ANACOM. Para o efeito, a MEO deverá informar a ANACOM, no prazo de 15 

dias úteis após a notificação da decisão final da ANACOM, sobre: (i) como está 

a faturar atualmente pela ocupação de espaço ocorrida antes da entrada em 

vigor da ORAC; (ii) se essas ocupações (i.e., os cabos instalados antes da 

entrada em vigor da ORAC) estão detalhadas; (iii) o que a MEO exigia pela 

ocupação das suas condutas aos operadores antes da entrada em vigor da 

ORAC; e (iv) se há outras situações em que os contratos estabelecidos preveem 

o não envio de cadastro ou a aplicação de condições distintas das definidas na 

ORAC. 

A MEO refere que os seus comentários relativamente ao ponto decisional D12, se aplicam, 

mutatis mutandis, ao ponto decisional D29, ainda que relacionado com a ORAP e não com a 

ORAC. Sem prejuízo de tencionar enviar à ANACOM a informação referida, para a MEO não 

se justifica qualquer tratamento específico nos casos de ocupação de condutas “alvo de 

acordos específicos com a MEO” ou que tenham ocorrido previamente à ORAC, porque não 

tem registo de qualquer situação que previsse o não envio de cadastro. A MEO considera 
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falsa a alegação76 da NOS, porque tais “acordos específicos” (referindo-se a NOS ao Acordo 

celebrado por ocasião do spin-off) em nada excluíam (pelo contrário) a aplicação da ORAC, 

como estabeleciam a obrigação de reporte do cadastro, a qual a NOS, em grande parte, 

incumpriu.  

[IIC] 77 

. . 

. . 

. . 

. . 
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. . 

                            [FIC]  

A MEO refere ainda que, no final de 2017/início de 2018 – [julga-se que a MEO pretenderia 

aqui referir final de 2007/início 2008]78 –, denunciou os anteriores contratos existentes com a 

TV Cabo Madeirense e TV Cabo Açoreana e celebrou um “Contrato de Acesso a Condutas e 

Infraestruturas Associadas” com a TV Cabo Portugal nos termos da ORAC79, tendo apenas a 

                                                           

76 Conforme referido no SPD, a NOS alegou existirem ocupações nas condutas e postes da MEO “que tiveram por 

base acordos específicos entre a NOS e a MEO aquando do spin-off das duas empresas, não tendo existido 

qualquer obrigação de reporte do cadastro” (cfr. pág. 46 do SPD, in fine, sem realce no original). 

[IIC] 77                                                                                      . 

                                                                                                                                 [FIC] 

78 A MEO refere que terá denunciado os anteriores contratos entre o final de 2017 e o início de 2018. O contrato 

que remete confirma a revogação de uma série de contratos com as empresas pertencentes à TV Cabo no 

continente, em dezembro de 2007 (cláusula 32.ª). Adicionalmente, o email remetido pela TV Cabo Madeira à TV 

Cabo Portugal em março de 2008 (anexo II da pronúncia), dá nota de que a PT terá denunciado em data anterior, 

o contrato celebrado com a TV Cabo Madeira. 

79 Conforme. documento que junta sob o n.º 2 do Anexo 4.  
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TV Cabo Portugal cumprido a obrigação, estabelecida no Acordo celebrado por ocasião do 

spin-off, de disponibilização do cadastro de condutas, razão pela qual o referido “Contrato 

ORAC” foi celebrado apenas com esta empresa.  

Segundo a MEO, a cláusula 4.ª deste contrato, depois de estabelecer que as condutas 

abrangidas pelo mesmo são as identificadas no cadastro da TV Cabo Portugal (que constitui 

um anexo ao contrato), dispõe expressamente que a instalação e remoção de cabos dão lugar 

às correspondentes atualizações daquele cadastro.  

É, assim, segundo a MEO, absolutamente falso que se tenham mantido em vigor quaisquer 

“acordos pré-ORAC” entre a NOS e a MEO ou que tenham existido “acordos específicos” pós-

ORAC, sendo igualmente inverídico que não tenha sido estipulada entre as partes “qualquer 

obrigação de reporte de cadastro”80.  

O que a MEO reconhece ser verdade, é que, relativamente às Regiões Autónomas dos Açores 

e da Madeira, a NOS nunca cumpriu a obrigação, estipulada aquando do spin-off, de 

disponibilizar à MEO o cadastro de condutas e postes, tendo a MEO procedido a 

levantamentos nas Regiões Autónomas e aos respetivos acertos de cadastro e faturação para 

os termos previstos na ORAC e na ORAP, o que deu origem a vários litígios judiciais.  

[IIC] . 

. . 
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. . 

                                                           

80 Obrigação que, segundo a MEO, sempre existiu, mesmo quando as empresas subsidiárias da PT Multimédia 

integravam o Grupo PT.  
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                                                                                                                      [FIC]  

Em conclusão, para a MEO nada justifica a existência de casos de ocupação de condutas (ou 

de postes – conforme o ponto decisional D29) que sejam alvo de tratamento específico, tendo 

assim a MEO motivos para esperar ver esta circunstância devidamente refletida na decisão 

final da ANACOM.  

A Vodafone considera necessário o exercício proposto pelo Regulador neste ponto. Porém, 

alerta para os potenciais riscos resultantes da aplicação de regras diferentes a operadores 

alternativos, fundamentadas apenas no momento em que cada operador entrou no mercado, 

sob pena de potencial violação do princípio da não discriminação, quer pela MEO (a que está 

obrigada por via do seu estatuto de operador com PMS), quer pela ANACOM (a que está 

obrigada por via do seu estatuto de Regulador).  

Nesta sequência, a Vodafone considera que o referido exercício deve ser executado de forma 

transparente e não discriminatória, através da (i) assunção de que o regime mais favorável 

que a MEO aplique a um beneficiário deve ser aplicado a todos os beneficiários e (ii) 

sobretudo, que seja transparente para todo o mercado quais as diferentes regras que estão a 

ser aplicadas em regime excecional e a que operadores alternativos.  

Segundo a NOS, no que se refere à ocupação de infraestruturas antes da existência de uma 

oferta regulada ou até à sua adesão por parte dos beneficiários, seria relevante definir o modo 

como essa ocupação será determinada para efeitos de aplicação do ponto decisional D12. 

Tomando como exemplo o caso concreto da ex-TV Cabo, a NOS refere que durante o período 

que precedeu a adesão às ofertas reguladas, a rede era instalada em cabo coaxial, não sendo 

possível destrinçar a rede HFC instalada antes da adesão à ORAC da instalada já no âmbito 

dessa oferta, porque mesmo que o aspecto do cabo possa indiciar a antiguidade da instalação 

(o que não seria um elemento suficiente, pois a antiguidade de um cabo de 10 anos ou de um 

de 8 anos não é discernível), ao longo do tempo ocorreram intervenções de manutenção que 

substituíram partes de cabo, sem que houvesse impacto no cadastro.  

Nessa medida, a NOS refere que não seria possível distinguir um cabo pré-ORAC, que tenha 

sido alvo de uma intervenção recente, de um cabo pós-ORAC, instalado há apenas 5 anos. 

Tal impossibilidade de identificação da data de instalação dos cabos conduz a que os cabos 
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HFC, que estejam na área geográfica das instalações pré-adesão à ORAC, devam ser alvo 

de análise em sede do procedimento previsto no ponto decisional D12.  

O mesmo ocorre, segundo a NOS, para os cabos HFC instalados nas áreas de abrangência 

das redes da Bragatel e Pluricanal, bem como para os cabos de fibra ótica que estejam 

instalados na área de abrangência da rede da antiga TVTel.  

Assim, a NOS considera que o Regulador deverá especificar que, no caso de empresas que 

tenham usufruído de acordos particulares para construção de rede própria, com base nas 

infraestruturas civis da MEO, todos os cabos (HFC ou de fibra ótica) instalados na área 

geográfica dessas redes à data da adesão às ofertas reguladas, deverão ser abrangidos no 

processo descrito no ponto decisional D12. Refere a NOS que as falsas situações de 

ocupação indevida tenderão a ocorrer com maior incidência no caso da rede instalada no 

período pré-ofertas, pelo que deverão ser acauteladas.  

Ainda no que se refere à atualização do cadastro ao longo deste processo de regularização 

extraordinária, a NOS defende que, independentemente de se tratarem de ocupações pré ou 

pós ofertas reguladas, deve ser garantido um interface na API para atualização dos cadastros 

sem que seja necessário desencadear o processo normal de “Informação → Viabilidade → 

Instalação → Cadastro”, permitindo o envio direto (via API) à MEO dos cadastros retificados, 

e a imposição de um prazo à MEO para a sua atualização, após a receção, propondo que se 

aplique a regra definida no ponto decisional D54. Finalmente, no caso das ocupações pós 

ofertas reguladas, tendo em conta que o levantamento terá por base a informação remetida 

pela MEO, a NOS considera que deverá ser assegurado que a atualização do cadastro não 

terá qualquer custo de cartografia associado.  

No contexto das acima referidas diligências complementares desenvolvidas pela ANACOM 

no âmbito do procedimento em curso, regista-se que, em 17.10.2018, foi solicitado à NOS 

informação e esclarecimentos relacionados com os contratos celebrados entre a então TV 

Cabo e a então Portugal Telecom previamente à entrada em vigor da ORAC. 

Na resposta remetida pela NOS, em 06.11.2018, este operador procurou responder às 

questões colocadas pela ANACOM81 e apresentou informação adicional tendo em vista, por 

                                                           

81 Ressalvando que tendo decorrido mais de 10 anos sobre a data dos factos, e atentas as profundas alterações 

entretanto ocorridas no grupo empresarial da então TV Cabo, não terá sido possível, até à data, identificar e 

recuperar toda a correspondência de suporte associada quer à formulação dos acordos assinados quer à sua 

implementação prática. 
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um lado, uma melhor compreensão do contexto que rodeou os factos relatados e, por outro, 

esclarecer alguns alegados equívocos que resultam da informação que a MEO terá 

transmitido à ANACOM. 

Questionada sobre se remeteu à então PT Comunicações qualquer cadastro de ocupações 

de condutas e postes da MEO anteriores à data do spin-off da então PT Multimédia e da PT 

Comunicações, a NOS, remetendo para o previsto na cláusula 8.ª dos contratos de utilização 

de condutas e postes da MEO (que enviou juntamente com a sua resposta), respondeu que 

[IIC] . 

. . 

. . 

. . 

[FIC]. 

A NOWO/ONI acolhem como positivo o ponto decisional D12. No entanto, face à sua 

experiência, e tendo em conta cadastros de infraestruturas instaladas antes da entrada em 

vigor das ofertas, preveem que venham a existir várias dificuldades processuais, temendo que 

venham a ser generalizadas, e que façam com que a avaliação das situações caso a caso, 

com intervenção da ANACOM, se torne ingerível. Para o efeito apresentam os seguintes 

exemplos: 

a) Para instalações pré-ORAC poderá ser difícil encontrar todas as autorizações de 

instalação dadas pela MEO ou terceiras entidades, conforme o caso, levando a recusas 

da MEO em aceitar algumas ocupações como legítimas, podendo ainda a documentação 

existente ser apenas parcial.  

b) Um beneficiário pode ter prova de emissão de uma licença camarária para realização de 

uma intervenção na via pública, mas pode ter perdido ou não conseguir localizar a 

autorização da MEO, podendo esta não reconhecer a autorização de ocupação da 

infraestrutura emitida por uma terceira entidade. No caso de vistorias para identificação 

de equipamentos e cablagens instalados também podem ser levantados problemas 

adicionais. 

c) Pode ocorrer a deteção de um cabo novo, usado numa reparação de uma instalação 

antiga legítima, que não conste, por lapso, no cadastro da MEO. Nestes casos, a MEO 
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irá considerar a ocupação como recente e ilegítima, obrigando a um esforço de prova da 

legitimidade da instalação por parte do beneficiário. 

Entendimento da ANACOM 

As pronúncias da MEO e da NOS são reveladoras da leitura e entendimento distintos que 

cada uma das empresas tem relativamente ao teor dos “contratos” / “acordos específicos” na 

terminologia da NOS (celebrados em momento anterior à ORAC e ORAP). Embora sejam 

unânimes em reconhecer que os mesmos impõem obrigações de elaboração e 

disponibilização de informação cadastral, nenhuma das empresas se identifica como sujeito 

dessas obrigações. Perante este impasse, será legítimo presumir que, pelo menos em 

determinadas áreas ou ofertas, nenhuma das partes assegurou o seu cumprimento. 

Por outro lado, o incumprimento destas obrigações – e a consequente aparente ausência de 

cadastro relativamente à ocupação de condutas e postes ocorrida ao abrigo de contratos/ 

acordos específicos anteriores às ofertas de referência –, aparentemente, não tem impedido 

a MEO de faturar pela respetiva ocupação. Tão pouco tem impedido a MEO de conhecer, no 

âmbito da ORAC, o estado de ocupação das suas condutas (o que implica que conheça quer 

o número de cabos, quer a secção dos mesmos), informação essa que consta da Extranet 

ORAC. 

Ora, está, naturalmente, na disponibilidade das empresas envolvidas utilizar os meios legais 

que entendam necessários para dirimir o presente diferendo, podendo, caso considerem 

conveniente, recorrer à via judicial. 

Sucede que ao propor a penalidade 2 – ocupação indevida, por cabo ou equipamento, sem 

pedido válido –, a MEO pretende introduzir uma disposição cujo recorte (não obstante, 

conceptualmente, as penalidades só se aplicarem para o futuro) lhe permitiria penalizar, de 

forma indiferenciada qualquer ocupação que entendesse indevida, incluindo a ocupação de 

condutas e infraestruturas associadas (e de postes), ocorrida ao abrigo dos referidos 

contratos/acordos específicos. 

Não dispondo a ANACOM de informação que lhe permita, no momento atual, avaliar o impacto 

da aplicação desta nas situações identificadas, não pode afastar a possibilidade de, por esta 

via, se poder gerar um desequilíbrio contratual entre a MEO e as beneficiárias da ORAC (e 

da ORAP) que sejam parte nos ditos acordos ou contratos. 
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No quadro legal que à ANACOM cumpre aplicar, relevam, a este propósito, as obrigações de 

não discriminação e de transparência impostas à MEO (cfr. artigos 70.º e 67.º, da LCE, 

respetivamente). 

A obrigação de não discriminação impõe ao respetivo sujeito que, em circunstâncias 

equivalentes, aplique «…condições equivalentes a outras empresas que ofereçam serviços 

equivalentes e pres[te] serviços e informações a terceiros em condições e com qualidade 

idênticas às dos serviços e informações oferecidos aos seus próprios departamentos ou aos 

departamentos das suas filiais ou empresas associadas.» (cfr. artigo 70.º, n.º 1 da LCE) 

Constitui assim corolário da obrigação de não discriminação que em circunstâncias não 

equivalentes, não se apliquem condições equivalentes. 

Por sua vez, a obrigação de transparência consiste na exigência «…de publicitar, de forma 

adequada, as informações relativas à oferta de acesso (…) do operador, nomeadamente 

informações contabilísticas, especificações técnicas, características da rede, termos e 

condições de oferta e utilização, incluindo preços e todas as condições que limitam o acesso 

ou a utilização de serviços e aplicações, desde que permitidas pela lei ou pela regulamentação 

aplicáveis.» (cfr. artigo 67.º, n.º 1 da LCE) 

Também neste contexto, a ausência de informação mais precisa e consistente relativamente 

ao regime que tem sido aplicado nos casos de ocupação de condutas e postes ao abrigo dos 

referidos contratos e acordos anteriores às ofertas reguladas, não permite à ANACOM 

verificar o cumprimento, pela MEO das obrigações que lhe estão impostas. 

Em suma e perante tudo o vindo de expor, a ANACOM entende conveniente e necessário 

esclarecer, previamente à aplicação de quaisquer penalidades por ocupação indevida por 

cabos instalados ao abrigo de contratos/acordos específicos celebrados em momento anterior 

à entrada em vigor da ORAC (e da ORAP), qual o regime a que os mesmos estão sujeitos. 

Assim, analisada a informação até ao momento remetida pela MEO e pela NOS (no âmbito 

da presente consulta bem como em resposta ao pedido de informação da ANACOM de 

17.10.2018), verifica-se que a ANACOM não dispõe ainda de informação que lhe permita 

analisar e decidir de forma adequada sobre o tratamento a dar aos casos de ocupação de 

condutas e infraestruturas associadas que tenham sido objeto de anteriores acordos 

específicos com a MEO. Como tal, estes casos deverão ser objeto de análise e tratamento 
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específico, autónomo, sendo para o efeito necessário e adequado obter da MEO a informação 

que a seguir se identifica, ou outra que se venha a considerar necessária. 

Numa outra perspetiva, naturalmente que nada deve impedir um operador que tenha instalado 

cabos nas infraestruturas da MEO previamente à entrada em vigor da ORAC (e da ORAP), 

de passar a beneficiar das condições previstas nessas ofertas (nomeadamente quanto aos 

preços), permitindo a respetiva faturação logo que tenha o cadastro desses cabos (e PE, PL 

e FC) elaborado nos termos da ORAC (e da ORAP). 

Em conclusão, face aos comentários recebidos, a ANACOM substitui-se o disposto no 

ponto decisional D12 pelo seguinte: 

“D12. Os casos de ocupação de condutas e infraestruturas associadas que tenham 

sido abrangidos por acordos específicos com a MEO devem ser objeto de 

tratamento específico. 

 De modo a habilitar a análise, por esta Autoridade, das situações vindas de 

identificar, solicita-se, ao abrigo do n.º 1 do artigo 108.º e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 109.º da LCE, que a MEO, no prazo de 15 dias úteis a contar da notificação 

do projeto de decisão da ANACOM a notificar à Comissão Europeia, ao BEREC 

e às autoridades reguladoras nacionais dos outros Estados-Membros sobre 

alterações à ORAC e à ORAP e do presente relatório de audiência prévia, 

esclareça o seguinte:  

  (a) Como fatura a MEO a ocupação de espaço em condutas e infraestrutura 

associada, efetuada ao abrigo de acordos e contratos específicos, 

designadamente anteriores à entrada em vigor da ORAC? 

 (b) A MEO dispõe de informação cadastral detalhada relativamente aos cabos 

instalados ao abrigo dos referidos acordos e contratos? Em caso de 

resposta afirmativa, qual o nível de detalhe da informação cadastral? Essa 

informação cadastral existe para todas as áreas geográficas abrangidas por 

esses acordos? 

 (c) Quais as condições (remuneratórias, obrigações de reporte de cadastro, 

requisitos técnicos, ou outras) que vigoravam nos contratos/acordos 

identificados?  
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 (d)  Para além das situações que se reconduzem aos acordos/contratos objeto 

do presente pedido de informação, existem outras situações em que a MEO 

tenha disponibilizado o acesso e utilização das condutas e infraestrutura 

associada, para instalação de cabos, mediante condições distintas das da 

ORAC? Sem elaboração e envio de cadastro à MEO?  

 (e)  Como determina a MEO a ocupação das condutas, caso não disponha de 

cadastro detalhado, nomeadamente com informação sobre a secção dos 

cabos? 

 A informação a remeter em resposta às questões (a) a (e), deve ser desagregada 

por cada operador que tenha sido (ou seja ainda) parte em acordos ou contratos 

anteriores à entrada em vigor da ORAC e ao abrigo dos quais continue a reger-

se a ocupação de condutas e infraestruturas associadas.” 

E adita-se o seguinte ponto decisional: 

“Dn10. Não deve a MEO impedir que um operador, que tenha instalado cabos nas 

infraestruturas da MEO previamente à entrada em vigor da ORAC, passe a 

beneficiar, para esses cabos, das condições previstas nessas ofertas 

(nomeadamente quanto aos preços), permitindo a respetiva faturação logo que 

tenha o cadastro desses cabos (e PE, PL e FC) elaborado nos termos da ORAC.” 

 

D13. Para efeitos da penalidade n.º 2, uma ocupação pode não ser indevida, e por isso 

não sujeita a penalidade por incumprimento, caso o beneficiário tenha uma 

autorização de uma terceira entidade para ocupar aquela infraestrutura 

específica. 

A MEO afirma ter consciência dos conflitos que se têm verificado sobre propriedade de 

condutas, dado que estes têm por objeto condutas abrangidas pela ORAC e que a MEO 

considera serem da sua propriedade. A MEO aludiu ao conflito que mantém com a 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP)82, pois há situações em que a IP autoriza um operador a 

instalar cabos em condutas que são propriedade da MEO e que estão incluídas na ORAC.  

                                                           

82 A MEO refere que a ANACOM também conhece bem o tema, tanto mais que a MEO a tem mantido informada 

a respeito do mesmo. 
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A MEO afirma compreender, em tese, que, sendo geralmente os operadores alheios a esses 

conflitos, não devam ser prejudicados pelos mesmos, pagando penalidades à MEO por terem 

ocupado uma determinada conduta ao abrigo de uma autorização emitida por uma entidade 

que se arroga, ainda que indevidamente, competência para emitir uma tal autorização.  

Não obstante, a MEO considera que a isenção de penalidade só deverá ser aplicável quando 

as condutas em causa se encontrarem registadas no SIIA e incluídas no cadastro da entidade 

que haja facultado autorização de acesso e ocupação das mesmas. Com efeito, face aos 

conflitos de detenção da propriedade ou de gestão de condutas, a MEO defende que a não 

aplicação de uma penalidade (pela MEO) fique dependente de prévia verificação, por parte 

do operador que solicita acesso, de que a infraestrutura à qual pretende aceder, se encontra, 

no SIIA incluída no cadastro de entidade envolvida no litígio.  

A MEO refere que há muito que as entidades destinatárias do Decreto-Lei n.º 123/2009 têm 

a obrigação83 de elaborar e manter permanentemente atualizado no SIIA, um cadastro do qual 

conste informação descritiva e georreferenciada das infraestruturas aptas e características 

técnicas (e.g. dimensão, tipo de infraestrutura e de utilização)84.  

Ora, a MEO refere que o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 92/201785, procurou pôr termo ao 

incumprimento generalizado, e estabeleceu que a inclusão de informação no SIIA deve ser 

efetuada no prazo de 60 dias a contar da data de entrada em vigor daquele diploma, ou, em 

casos de elevada extensão ou complexidade da informação (comprovados junto da 

ANACOM), até um período adicional de 60 dias (cfr. n.º 4 da norma transitória em causa).  

Este prazo estaria esgotado, não havendo razão para que, quem detém ou gere condutas, 

não tenha o cadastro disponível no SIIA86. Em suma, para a MEO, uma entidade que não 

tenha infraestrutura cadastrada e disponibilizada no SIIA, não deve arrogar-se o direito de 

conceder acesso a essa infraestrutura (ou se o fizer, estará a admitir a prática de uma 

contraordenação punível com coima até 5 milhões de euros).  

                                                           

83 Obrigação que, segundo a MEO, tem vindo a ser incumprida pela maior parte das entidades ao longo dos últimos 

anos. 

84 Cfr. artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 123/2009.  

85 Publicado em 31 de julho, e que alterou e republicou Decreto-Lei n.º 123/2009. 

86 Nota a MEO que, para o legislador, o tema da disponibilização atempada de informação atualizada e fidedigna 

no SIIA por todas as entidades submetidas à disciplina do Decreto-Lei n.º 123/2009, é de tal forma grave e 

relevante que este pune como contraordenação muito grave o incumprimento dos prazos estabelecidos no referido 

n.º 7 daquela norma transitória (cf. n.º 8 da mesma norma).  
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Dado que o n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 123/2009 dispõe que “As informações que, 

em cada momento, constam do SIIA, vinculam as entidades responsáveis pela sua 

elaboração e disponibilização”, estando uma determinada entidade vinculada à informação 

que disponibilizou no SIIA, segundo a MEO, tal impediria essa entidade de conceder acesso 

a infraestrutura não cadastrada no SIIA como sua propriedade ou sob sua gestão.  

Assim, para a MEO justifica-se que a isenção de penalidade (prevista no ponto decisional 

D13) apenas seja aplicável caso a terceira entidade, que concedeu autorização para que um 

beneficiário ocupe uma determinada infraestrutura abrangida pela ORAC, tenha essa 

infraestrutura cadastrada e disponível no SIIA, cabendo ao operador que solicita o acesso, 

sempre que estejam em causa infraestruturas abrangidas pela ORAC, verificar se está a dirigir 

o pedido a quem detenha pelo menos aparência de legitimidade para o conceder87 ou, em 

alternativa sujeitar-se à aplicação, pela MEO, da penalidade 2.  

A MEO considera que esta sua proposta se justifica porque, nos termos do n.º 7 do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 123/2009, na posse da declaração de certificação emitida ao abrigo do n.º 

5 do mesmo artigo, tal declaração é invocável perante terceiros e entidades públicas 

administrativas, incluindo forças policiais e agentes de serviços de fiscalização (incluindo os 

serviços de fiscalização da própria ANACOM)88, e caso não seja aceite, está-se a incentivar 

que uma entidade em incumprimento do Decreto-Lei n.º 123/2009, possa emitir uma 

declaração que faz fé perante uma autoridade pública, e privar a MEO de cobrar uma 

penalidade por ocupação indevida, relativamente a condutas que se encontram incluídas na 

ORAC.  

Ou seja, a MEO considera adequado e razoável que a isenção de penalidade por ocupação 

indevida fique dependente de prévia verificação, pelo beneficiário, de que a infraestrutura em 

causa se encontra devidamente cadastrada e disponibilizada no SIIA pela entidade que lhe 

concede acesso, cabendo-lhe, caso assim não seja, escolher entre solicitar acesso à MEO e 

não pagar quaisquer penalidades por ocupação indevida ou, solicitar acesso à terceira 

entidade em questão e, como tal, sujeitar-se à aplicação de penalidades por parte da MEO.  

A Vodafone dada a existência de situações de conflito entre a MEO e os beneficiários a 

propósito da propriedade das infraestruturas, é da opinião que o ponto decisional D13 é 

                                                           

87 Como aliás decorre já, indiretamente, da alínea a) do n.º 1 do novo artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 123/2009.  

88 Numa lógica de EdI, entende a MEO que pode emitir a declaração em causa a favor de si própria, sempre que 

estiverem em causa condutas abrangidas pela ORAC.  
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necessário e adequado e que deverá ser articulado com os instrumentos previstos na lei para 

ultrapassar as situações de incerteza quanto à titularidade das infraestruturas que onera o 

mercado (dos operadores aos consumidores).  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D13 positivo ao prever que uma ocupação não 

seja indevida quando o beneficiário tenha uma autorização de ocupação emitida por uma 

terceira entidade. 

Entendimento da ANACOM 

Os argumentos apresentados pela MEO no sentido de se restringir a isenção da penalidade 

2 às situações de ocupação em que o beneficiário (i) tenha acedido a condutas que se 

encontrem registadas no SIIA e incluídas no cadastro da entidade que lhe haja facultado 

autorização de acesso e ocupação das mesmas e (ii) tenha previamente verificado que a 

infraestrutura a que pretende aceder se encontra no SIIA incluída no cadastro de entidade 

envolvida num litígio quanto à respetiva titularidade, não procedem. O artigo 20.º-A do 

Decreto-Lei n.º 123/2009 determina que a existência de um litígio sobre a titularidade de 

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

modificação de acordo de acesso, desde que:  

a) O pedido tenha sido dirigido à entidade que tenha remetido a informação prevista no artigo 

17.º do mesmo diploma; ou  

b) A entidade que assegura o acesso se apresente, perante o requerente do acesso, como 

detentora ou possuidora das infraestruturas, exercendo os respetivos poderes 

possessórios sobre estas. 

Serve isto para dizer que o diploma em referência não estabelece uma ligação necessária 

entre o exercício do direito de acesso por parte da empresa de comunicações eletrónicas e a 

inserção de informação no SIIA. Em rigor nem poderia fazê-lo, considerando que se prevê no 

n.º 6 do artigo 24.º do mesmo diploma que «a não inclusão no cadastro de infraestruturas 

aptas não prejudica o direito de acesso a essas infraestruturas por parte das empresas de 

comunicações eletrónicas», constituindo o incumprimento desta obrigação relativamente ao 

direito de acesso a infraestruturas não cadastradas contraordenação [cfr. artigo 89.º, n.º 1, 

alínea o)].  
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Note-se em todo o caso, que no contexto específico das infraestruturas em situação de 

diferendo quanto à respetiva titularidade, a alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º-A do Decreto-Lei 

n.º 123/2009 vai ao encontro da preocupação da MEO, sem, no entanto, restringir a forma 

como a entidade que assegura o acesso se apresenta ao requerente de acesso ao SIIA. 

Por sua vez, a ORAC surge num contexto próprio. Resulta, como é sabido, da imposição de 

obrigações de não discriminação e de transparência, impostas na sequência de uma análise 

de mercados. Ora, se o legislador entendeu não condicionar o direito de acesso a 

infraestruturas aptas à disponibilização de informação no SIIA – dito de outra forma, o direito 

de acesso não cede perante infraestruturas não cadastradas e é “neutro” quanto a diferendos 

sobre a titularidade de infraestruturas que possam existir – não é admissível que a MEO 

procure, numa oferta de referência regulada por um ato administrativo, condicionar e restringir 

as situações de isenção de penalidade pela ocupação indevida fundamentada em autorização 

de terceiro ao cumprimento de obrigações (de verificação de informação no SIIA), que não 

encontram suporte no regime previsto no Decreto-Lei n.º 123/2009 e condicionam o direito de 

acesso às infraestruturas aptas detidas ou geridas pelas entidades referidas no artigo 2.º 

daquele diploma, por parte das empresas de comunicações eletrónicas.  

Acresce que o SIIA permite às entidades do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 123/2009 cadastrar 

as infraestruturas aptas que detêm ou gerem, independentemente de quem é o titular da 

respetiva propriedade. Neste contexto, caso duas (ou mais) entidades procedam à inserção 

de uma mesma infraestrutura apta, o SIIA não obstaculizará a essa inserção. Serve isto para 

dizer que o SIIA não resolve per se, não está conceptualizado para dirimir litígios quanto à 

titularidade das infraestruturas que no mesmo estejam cadastradas.  

Aliás, em linha com o enquadramento jurídico aplicável, a ANACOM, estando sujeita aos 

princípios da legalidade89 e da especialidade90 e inexistindo disposição expressa que lhe 

confira poderes para dirimir litígios que envolvam o direito de propriedade das infraestruturas, 

não pode proferir decisão sobre o mesmo. 

Em suma, a ANACOM entende que os argumentos apresentados pela MEO para condicionar 

e restringir as situações de ocupação indevida em que não há lugar à aplicação da penalidade 

2 não procedem, pelo que mantém o sentido de decisão do ponto decisional D13. 

                                                           

89 Cfr. artigo 3.º do CPA. 

90 Cfr. artigo 6.º dos Estatutos da ANACOM, publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março. 
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3.1.8. Oferta de Fibra Ótica Escura (FOE)-ORAC (e FOE-ORAP) 

D14. Os pedidos (formulários) de análise de viabilidade de acesso a condutas (na 

ORAC) ou de viabilidade e instalação em postes (na ORAP), submetidos 

inicialmente pelo beneficiário, devem também passar a prever a possibilidade de 

o beneficiário indicar, desde logo, o seu interesse pelo aluguer de fibra escura. 

A MEO considera que o ponto decisional D14 introduz uma complexidade adicional 

injustificada, face à negligenciável procura esperada para o serviço de fibra ótica escura 

(FOE), em caso de eventual resposta negativa a um pedido de análise de viabilidade, no 

âmbito da ORAC ou da ORAP. A MEO faz notar que a complexidade adicional introduzida 

nos pedidos de análise de viabilidade não se limita ao ponto decisional D14, dado que no 

âmbito da ORAP é também deliberada a inclusão de traçados alternativos (D63), sendo que 

nesta oferta a redução drástica dos prazos inviabiliza a análise de todas estas possibilidades 

de identificação de alternativas às inviabilidades dos pedidos. A MEO acrescenta que não 

existem ganhos de eficiência operacional pelo facto de o beneficiário poder indicar, ou não, 

que pretende a análise de FOE-ORAC ou FOE-ORAP em caso de inviabilidade do pedido, e 

de eventuais trajetos alternativos neste último caso, devido às seguintes razões:  

a) Os pedidos de análise de viabilidade de utilização de condutas ou postes são tratados na 

MEO por equipas com valências técnicas e operacionais distintas das equipas que podem 

analisar a possibilidade de disponibilizar uma fibra escura, ou um par de fibras escuras. 

b) Os pedidos de análise de viabilidade na ORAC já estão automatizados ao nível da 

API/ficheiros e SI-ORAC e preconiza-se para os pedidos de análise de viabilidade da 

ORAP um nível de funcionalidades equiparado. No que respeita às ofertas FOE-ORAC e 

FOE-ORAP, entende que a procura esperada não justifica o investimento na 

automatização dos procedimentos, até porque nestas ofertas a exceção é a regra, pelo 

que o número de solicitações será mínimo, não existindo assim a seu ver benefícios 

relevantes pelo facto da opção de fibra escura dever estar logo no pedido de análise de 

viabilidade. 

A MEO refere ainda que, no caso da ORAP, tão pouco se percebe esta imposição porquanto 

a MEO irá introduzir a opção de pedido de viabilidade e instalação garantida, pelo que na 

prática não existirão situações inviáveis. A MEO considera que o mesmo se passaria na 

ORAC, dado que a percentagem de condutas em que é viável a instalação pelos beneficiários 
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seria superior a 95%, pelo que dificilmente identifica fundamento para esta alteração. Caso a 

ANACOM mantenha o ponto decisional D14, a MEO defende que os prazos de resposta a 

pedidos de viabilidade que incluam o interesse pelo aluguer de fibra escura terão que ser mais 

dilatados, pelo menos nos casos em que seja necessário a MEO prosseguir para esta análise, 

sequencial à viabilidade associada à ocupação de condutas e postes. Assim, a MEO 

considera que o ponto decisional D14 introduz uma complexidade adicional na provisão dos 

pedidos de análise de viabilidade que não se justifica, devendo os prazos de resposta ser 

ajustados caso a ANACOM decida mantê-la na decisão final e ressalva que a implementação 

deste ponto do SPD só seria exequível após desenvolvimentos de SI pela MEO e pelos 

beneficiários, pelo que o ponto decisional D14 só poderia entrar em vigor após os referidos 

desenvolvimentos.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D14, considerando que o beneficiário deve 

poder indicar, desde logo, o seu interesse pelo aluguer de fibra escura nos pedidos 

(formulários) de análise de viabilidade de acesso a condutas (na ORAC) ou de viabilidade e 

instalação em postes (na ORAP), contanto que tal não implique um acréscimo de preço 

naqueles pedidos. A Vodafone considera, tal como a ANACOM (cfr. pág. 71 do SPD), que nos 

casos em que a MEO já recebeu um pedido de viabilidade de acesso a condutas ou postes 

que resultou numa inviabilidade de ocupação das suas infraestruturas com cabos do 

beneficiário, é desnecessária a submissão de novo pedido de análise de viabilidade específico 

para a fibra ótica escura, na medida em que a MEO já conhece a necessidade do beneficiário 

no acesso às suas infraestruturas. Impõe-se, porém, a clarificação, na ORAC, de que o 

aluguer de fibra escura não implicará a redução da área correspondente a 20% (ou o futuro 

valor que venha a ser aprovado em decisão final) da área interna utilizável em cada troço de 

conduta reservadas aos beneficiários nos termos do ponto 3.3 da ORAC. Assim, a Vodafone 

considera necessário que fique expresso e clarificado na ORAC o seguinte: 

a) Que a possibilidade de indicação nos formulários de análise de viabilidade de acesso a 

condutas (na ORAC) ou de viabilidade e instalação em postes (na ORAP) do interesse 

pelo aluguer de fibra escura não implicará um acréscimo de preço naqueles pedidos. 

b) Que o aluguer de FOE não implicará a redução da área correspondente (atualmente, 

20%) da área interna utilizável em cada troço de conduta reservada aos beneficiários.  
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A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D14 positivo uma vez que o beneficiário da 

ORAC (ou da ORAP) passa a poder indicar logo no pedido de viabilidade o seu interesse 

numa alternativa através do aluguer de FOE da MEO. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entende que a alegação pela MEO de uma eventual procura reduzida pela sua 

fibra escura não fundamenta per se a remoção da(s) medida(s) que foi(ram) proposta(s) no 

SPD. 

Com efeito, por um lado, a ANACOM impôs à MEO a obrigação de disponibilização de FOE 

aos beneficiários, quando não haja espaço em condutas ou postes da MEO e exista fibra ótica 

da MEO disponível nesses troços específicos. Por outro lado, só se compreenderia que a 

oferta de FOE na ORAC (e na ORAP) tivesse uma procura muito reduzida (conforme alegado 

pela MEO) à luz da existência de espaço na generalidade dos troços de condutas (e traçados 

de postes) da MEO. A MEO refere que a percentagem de condutas em que é viável a 

instalação pelos beneficiários seria superior a 95%. Contudo, de acordo com os dados 

trimestrais mais recentes (do 4.º trimestre de 2018) remetidos pela MEO, a percentagem de 

respostas positivas a pedidos de análise de viabilidade, no âmbito da ORAC, é de apenas 

68,9%. 

Neste contexto, esclarece-se que o ponto decisional D14 tinha por objeto precisamente 

promover a análise expedita, pela MEO, da viabilidade de utilização da sua FOE pelos 

beneficiários nas situações em que não existe viabilidade de ocupação das condutas (ou 

postes) da MEO com os cabos de fibra ótica do beneficiário da ORAC (ou da ORAP).  

Tal como referido no SPD, não se entendia necessária a submissão, pelo beneficiário à MEO, 

de um (novo) pedido de análise de viabilidade específico para aluguer de FOE, no caso em 

que um pedido de viabilidade de acesso a condutas e/ou a postes da MEO resultou numa 

inviabilidade de ocupação das infraestruturas da MEO com os cabos do beneficiário. Ou seja, 

nestes casos específicos em que já recebeu um pedido de análise de viabilidade, a MEO já 

conhece à partida (porque tal consta no formulário) a necessidade do beneficiário, sendo 

desnecessário que este tenha de lhe submeter um novo pedido de análise de viabilidade 

(adicional) para o aluguer da FOE nos troços considerados inviáveis.  

O argumento da Vodafone, segundo o qual, da indicação do interesse do beneficiário pelo 

aluguer de fibra escura (no formulário de análise de viabilidade) não devia resultar um 
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acréscimo do preço a cobrar pela MEO pela resposta àquele pedido de análise de viabilidade, 

é irrazoável, uma vez que a MEO teria a tarefa de adicionalmente analisar aquele pedido 

específico (de viabilidade de utilização da FOE da MEO). Esta matéria é analisada no ponto 

decisional D15. 

Em relações às questões suscitadas pela Vodafone a propósito do impacto da opção pelo 

aluguer de FOE da MEO na área interna reservada nas condutas para os beneficiários, 

remete-se para a secção 3.3.1.4 do presente documento (sobre o ponto decisional D36). De 

qualquer modo, a opção pelo aluguer de FOE da MEO indica claramente não haver viabilidade 

de ocupação das condutas com os cabos do beneficiário. 

No entanto, reconhece-se que: 

a) a curto prazo, a informação sobre ocupação de condutas na Extranet será estendida a 

todo o território nacional, permitindo aos beneficiários efetuar as suas análises de 

viabilidade de acesso a condutas (na ORAC), deixando assim de ser necessário submeter 

à MEO “formulários” para efeitos de pedidos de análise de viabilidade de acesso a 

condutas; 

b) no caso da ORAP, existe a opção de pedido de viabilidade e instalação garantida, pelo 

que na prática não existirão situações inviáveis. 

Neste sentido, a introdução de um processo que teria um prazo de vigência temporário (na 

ORAC), acarretando complexidade e custos de desenvolvimento, resultando numa aplicação 

de algum modo circunscrita, e que não teria custos mais reduzidos face a efetuar os 

correspondentes pedidos de análise de viabilidade de forma autónoma (conforme decorre do 

ponto decisional seguinte), não seria eficiente e proporcional, pelo que se elimina este ponto 

decisional. Os beneficiários podem, de qualquer modo, recorrer diretamente aos pedidos de 

análise de viabilidade de FOE. 

Em suma, elimina-se o ponto decisional D14. 

 

D15. Os preços por pedidos de análise de viabilidade de acesso a condutas (na ORAC) 

ou de viabilidade e instalação em postes (na ORAP), submetidos pelo 

beneficiário devem ser revistos tendo em conta os custos (incrementais) 
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efetivamente incorridos com a eventual análise de viabilidade de utilização de 

FOE. 

Para a MEO tal como referido na resposta ao ponto decisional D14, não existem vantagens 

de rapidez e/ou eficiência operacional decorrentes de o beneficiário poder indicar no 

formulário do pedido de análise de viabilidade de acesso a condutas (na ORAC), ou de 

viabilidade e instalação em postes (na ORAP), que pretende a análise de viabilidade de 

FOE-ORAC ou FOE-ORAP em caso de inviabilidade do pedido e de eventual trajeto 

alternativo. Ainda assim, caso a ANACOM mantenha o ponto decisional D14, a MEO defende 

que os preços atuais do serviço de análise de viabilidade de acesso a condutas (na ORAC) 

ou de viabilidade e instalação em postes (na ORAP) têm de ser revistos tendo em conta os 

custos (incrementais) incorridos com a análise de viabilidade de utilização de FOE, sendo os 

preços atuais os seguintes:  

Tabela 13. Preços atuais do serviço de análise de viabilidade 

Análise de viabilidade 

ORAC 

ORAP Sem identificação de 
traçado alternativo 

Com identificação de 
traçado alternativo 

Preço base (por pedido) 63,30 72,80 63,30 

Preço por CV 46,10 46,10 - 

Preço por poste - - 14,90 

Unidade: Euros. 

Tendo por base a estrutura de preços apresentada, a MEO considera que o preço a rever 

será o preço base (por pedido), ao qual deverão acrescer os custos incrementais relativos à 

análise de viabilidade para disponibilização de fibra escura num determinado troço. O custo 

total apurado pela MEO para a análise de viabilidade para disponibilização de fibra escura 

num determinado troço foi de [IIC]                [FIC] euros, tendo a MEO proposto um preço de 

340 euros para este serviço. 
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Tabela 14. Custo total apurado pela MEO para a análise de viabilidade para disponibilização de fibra escura 

num determinado troço 

[IIC] 

Item Qtd. 

Custos 

Material Mão de obra Proj. Aprov. F&C Com. 
Total 

Unit. Tot. Unit. Tot. 10% 6% 2,5% 10% 

Preço de análise de viabilidade por pedido, para disponibilização de fibra escura num determinado troço   

Receção, análise, validação, 
registo do pedido nos sistemas e 
resposta ao beneficiário 

0,5 hH          

Análise e consulta detalhada 
aos sistemas de cadastro da 
rede da MEO para identificação 
dos pontos de flexibilidade, dos 
cabos de FO instalados entre os 
mesmos e da respetiva 
existência de FO livres 
disponíveis, e escolha do cabo 
de FO da MEO que permite 
satisfazer os requisitos do 
beneficiário 

8 hH          

Unidade: Euros. 

[FIC] 

Assim, dado que os preços base (por pedido) de 63,30 euros (aplicável na ORAC e na ORAP) 

e de 72,80 euros (aplicável na ORAC nas situações de identificação de traçado alternativo) 

estão orientados aos respetivos custos de [IIC]                                [FIC] euros, respetivamente, 

e a análise de viabilidade para disponibilização de fibra escura é efetuada por equipas com 

competências técnicas e operacionais distintas das equipas que analisam a viabilidade de 

utilização de condutas e postes, segundo a MEO o custo incremental de análise de viabilidade 

para disponibilização de fibra escura seria de [IIC]             [FIC] euros. 

Neste contexto, dado que o serviço FOE-ORAC/FOE-ORAP é prestado quando a utilização 

das infraestruturas aéreas e/ou subterrâneas da MEO, no âmbito da ORAC e/ou da ORAP, é 

inviável, caso a ANACOM mantenha o ponto decisional D14 na decisão final (assim como o 

ponto decisional D63 sobre a análise e indicação de trajetos alternativos no âmbito da ORAP), 

nas situações de existência de troços inviáveis, sempre que tal seja solicitado pelo 

beneficiário, a MEO considera que os preços do serviço de análise de viabilidade no âmbito 

da ORAC e da ORAP devem ser os seguintes: 
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Tabela 15. Preços do serviço de análise de viabilidade no âmbito da ORAC e da ORAP propostos pela MEO 

caso a ANACOM mantenha os pontos decisionais D14 e D63 

Análise de 
viabilidade 

ORAC ORAP 

Sem 
identificação 
de traçado 
alternativo 

Com 
identificação 
de traçado 
alternativo 

Com identificação 
de traçado 

alternativo ou, caso 
inviável, FOE-ORAC 

Sem 
identificação 
de traçado 
alternativo 

Com 
identificação 
de traçado 
alternativo 

Com identificação 
de traçado 

alternativo ou, caso 
inviável, FOE-ORAP 

Preço base (por 
pedido) 

63,30 72,80 409,00 63,30 72,80 409,00 

Preço por CV 46,10 46,10 46,10 - - - 

Preço por poste - - - 14,90 14,90 14,90 

Unidade: Euros. 

A Vodafone é da opinião que este ponto decisional é necessário e adequado no sentido de 

os preços por pedidos de análise de viabilidade de acesso a condutas (na ORAC) ou de 

viabilidade e instalação em postes (na ORAP) poderem ser revistos no caso de, havendo lugar 

a análise de viabilidade de utilização de FOE por inexistência de espaço em condutas (ou 

postes) e fibra disponível nesses troços específicos de conduta (ou poste), verificar-se um 

incremento de custos no caso concreto. 

Relativamente à oferta de FOE, a NOS considera que o preço proposto pela MEO, e aceite 

pela ANACOM, seria excessivo e inviabiliza qualquer utilidade do serviço (acrescentando que 

o preço apresentado é cerca do dobro do que é praticado, no mercado, por empresas com 

ofertas comerciais deste tipo). 

Afirmando compreender que não se pretende que a FOE da MEO se torne um substituto da 

fibra própria dos operadores, a NOS discorda da aplicação dessa justificação ao presente 

caso, porque se estaria perante situações em que não é viável a passagem de fibra própria 

dos operadores não existindo risco de sobre utilização desta oferta. 

Mas, mesmo que assim não se considerasse, para a NOS, o objetivo de garantir que a opção 

de construção de fibra própria seja sempre uma opção mais eficiente, certamente não requer 

que o preço praticado seja o dobro do praticado no mercado. A título de exemplo, refere a 

NOS que a Fibroglobal, que tem uma oferta de fibra escura, apresenta um preço de 351 euros 

por km e por par de fibra, o que compara com os 375 euros por km e por fibra propostos pela 

MEO. Assim, a NOS defende que o preço do km da fibra ótica escura apresentado deverá ser 

reduzido para, pelo menos, metade. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que a MEO tem equipas distintas para tratar das análises de viabilidade 

de ocupação das suas condutas e postes e das análises da viabilidade de utilização da sua 

FOE pelos beneficiários da ORAC e da ORAP.  

Neste contexto, reconhece-se que poderão não existir sinergias (que pudessem conduzir a 

uma redução de custos do preço de análise de viabilidade) no caso de o beneficiário 

manifestar interesse pelo aluguer de FOE da MEO. 

De qualquer forma, na sequência da eliminação do ponto decisional D14, este ponto 

decisional deixa de se aplicar. 

Quanto às considerações da NOS sobre o preço anual de aluguer da FOE previsto nas ofertas 

de FOE ser o dobro do praticado no mercado, assinala-se que é matéria distinta da tratada 

neste ponto decisional (preço de análise de viabilidade de FOE). Sem prejuízo, a ANACOM 

irá analisar a matéria no contexto da análise dos preços da ORAC e da ORAP.  

Face ao exposto, elimina-se o ponto decisional D15. 

 

D16.  Deve a MEO alterar o Anexo 9 da ORAC (e da ORAP) de molde a:  

 (a) permitir que os beneficiários possam fazer a fusão do cabo morto “alugado” 

à MEO com o seu próprio cabo na junta existente; 

 (b) passar o nível objetivo do PQS1 para 10 dias consecutivos (para 90% dos 

casos); 

 (c) passar o nível objetivo do PQS2 para 5 dias úteis (para 95% dos casos); 

 (d) passar o nível objetivo do PQS3 para 4 horas (para 90% dos casos). 

A MEO opõe-se a esta proposta de decisão constante do SPD por considerar que a mesma 

consubstancia níveis inaceitáveis de intrusão e de exigência sobre as operações da MEO. Em 

particular, a empresa pronuncia-se sobre:  
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1) Fusão do cabo  

Relativamente à primeira alínea desta proposta de decisão, a MEO considera inaceitável que 

outras entidades (que não por si subcontratadas) efetuem fusões nas “fibras mortas” dos seus 

cabos de fibra ótica, dado que na sua opinião tal intervenção colocaria em risco a integridade 

e a segurança da sua rede.  

A MEO defende que a prestação do serviço FOE-ORAP e FOE-ORAC requer pontos de 

acesso numa junta de operador com o objetivo de isolar os cabos de fibra ótica da MEO da 

intervenção dos beneficiários para a utilização de um cabo de fibra ótica “morto”. Recorda a 

empresa que desde o início das ofertas reguladas, nomeadamente a ORALL, em 2000/2001, 

sempre existiu um princípio basilar de separação das redes dos beneficiários e da MEO, 

princípio que, por questões de natureza operacional, é para si fundamental e não abdicável, 

separação essa que também é assegurada entre os vários beneficiários.  

A MEO acrescenta que em momento algum91 foi permitido aos beneficiários acederem 

diretamente a uma junta da MEO, uma vez que o risco de provocar avarias é muito elevado, 

bastando que para tal efetuem fusões nas fibras incorretas ou simplesmente efetuem o 

manuseamento das fibras em serviço, afetando a qualidade da transmissão. Aliás, esclarece 

que a própria acomodação deficiente das fibras, nas cassetes da junta, pode conduzir a 

curvaturas acentuadas em fibras ao serviço que resultam em atenuações significativas e que 

levam à interrupção de serviço, o que muitas vezes não chega a ocorrer em ato contínuo.  

A MEO refere ainda que não se trata aqui de um “cabo de fibras mortas” (afirmando 

desconhecer este conceito), conforme referido no presente SPD, mas sim de um cabo em 

serviço com fibras ativas e fibras vagas, as quais podem inclusivamente estar nos mesmos 

tubos, dificultando ainda mais a separação inequívoca. Para a MEO é fundamental separar 

as redes e minimizar a probabilidade de falha, por forma a não causar danos com impactos 

consideráveis nessas redes. Refere que está, também, subjacente o direito à propriedade de 

uma infraestrutura e à respetiva segurança e integridade, com a criação de pontos de fronteira 

                                                           

91 Designadamente, no caso do serviço de Transporte de Sinal (Modelo B), que implica a construção de CV 

específica, a MEO disponibilizava nessa CV uma junta específica para os operadores efetuarem as ligações dos 

seus cabos. Com a evolução da componente de serviço de Transporte de Sinal da ORALL, passou a aplicar o 

Modelo A, em que deixou de existir a construção de uma CV específica, passando o Transporte de Sinal a fazer-se 

numa CV MEO existente num raio de 100 m do edifício da central onde o beneficiário está coinstalado e com 

condições para alojar a junta de Transporte de Sinal. Mais uma vez, as condições definidas para o Modelo A 

preveem uma junta específica para o serviço de Transporte de Sinal.  
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que permitam definir fronteiras de responsabilidade das partes, situação standard nesta e em 

outras indústrias sempre que existe uma interface entre entidades distintas, permitindo ainda 

utilizar essa fronteira como ponto de teste.  

Assim, a MEO considera que deve manter-se a arquitetura que propôs para os serviços FOE-

ORAC e FOE-ORAP, na qual a fronteira do serviço corresponde a uma junta multioperador e, 

consequentemente, defende a manutenção do preço de instalação de 1 575 euros em 

módulos de 24 FO, fundamentado em 2017, o qual se destina a recuperar os custos 

envolvidos na análise e tratamento do pedido de instalação, na elaboração do projeto de 

construção e na execução dos trabalhos no terreno em cada um dos pontos terminais de rede 

(que correspondem aos pontos de flexibilidade onde serão instaladas as juntas de interface a 

disponibilizar para fusão das fibras óticas do beneficiário com as da MEO).  

2) Níveis de qualidade de serviço  

Nas FOE-ORAP e FOE-ORAC, publicadas no Anexo 9 das respetivas ofertas que foram 

suspensas, refere a MEO que os prazos de resposta e disponibilidade de serviço propostos 

eram os seguintes:  

Tabela 16. Prazos de resposta e disponibilidade de serviço de FOE-ORAP e FOE-ORAC incluídos nas 

ofertas suspensas 

Nível de Qualidade de Serviço Objetivo Ocorrências 

PQS1 - Prazo Máximo de Análise de Viabilidade  20 dias consecutivos 90%(1) 

PQS2 - Prazo Máximo de Instalação  40 dias consecutivos 95%(2) 

PQS3 - Prazo Máximo de Reparação 12 horas úteis 90%(3) 

PQS4 - Disponibilidade de serviço (anual) 99,50% 100% 
(1) Aplicável ao conjunto de pedidos ocorridos no ano de avaliação.  
(2) Aplicável ao conjunto de pedidos ocorridos no ano de avaliação.  
(3) Aplicável às ocorrências relativas ao conjunto de serviços FOE-ORAP ou FOE-ORAC ativos no ano de avaliação.  

Considera a MEO que a ANACOM no SPD, reduz de forma drástica os prazos de resposta 

para os seguintes valores:  

Tabela 17. Prazos de resposta e disponibilidade de serviço de FOE-ORAP e FOE-ORAC previstos no SPD 

Nível de Qualidade de Serviço Objetivo Ocorrências 

PQS1 - Prazo Máximo de Análise de Viabilidade  10 dias consecutivos 90%(1) 

PQS2 - Prazo Máximo de Instalação  5 dias úteis 95%(2) 

PQS3 - Prazo Máximo de Reparação 4 horas 90%(3) 
(1) Aplicável ao conjunto de pedidos ocorridos no ano de avaliação.  
(2) Aplicável ao conjunto de pedidos ocorridos no ano de avaliação.  
(3) Aplicável às ocorrências relativas ao conjunto de serviços FOE-ORAP ou FOE-ORAC ativos no ano de avaliação.  
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A MEO faz notar que a justificação apresentada pela ANACOM para a redução destes prazos 

está diretamente relacionada com o ponto decisional D14 e com a possibilidade de os 

beneficiários efetuarem a fusão dos seus cabos diretamente em juntas da MEO, questões que 

merecem a sua total oposição pelas razões apresentadas atrás. Neste sentido, admitindo que 

a ANACOM não deixará de adequar a sua posição face às explicações por si avançadas 

relativamente àqueles pontos, a MEO considera que deverá rever também o ponto decisional 

D16 no que respeita aos níveis de qualidade de serviço. Assinala, ainda, que as novas ofertas 

de FOE-ORAP e FOE-ORAC não foram operacionalizadas, pelo que não existe, assim, 

experiência de prestação das mesmas e acrescenta que:  

a) A redução do prazo máximo de reparação para 4 horas e para 90% das ocorrências não 

é razoável para um serviço passivo de FO, sem mecanismos técnicos de despiste remoto 

na identificação da avaria.  

b) A análise de viabilidade técnica é muito exigente e morosa, dado que é necessário 

identificar em cadastro as FO em condições de serem disponibilizadas ao abrigo das 

ofertas FOE-ORAP e FOE-ORAC. Argumenta que os 10 dias consecutivos preconizados 

são insuficientes face às tarefas que é necessário executar para identificar a solução de 

fibra escura, incluindo deslocações ao terreno para avaliar as respetivas condições 

operacionais e técnicas.  

Em suma, a MEO discorda da redução drástica dos níveis de qualidade de serviço associados 

à prestação dos serviços FOE-ORAP e FOE-ORAC preconizada pela ANACOM. Ademais, 

afirma que não se conformará com qualquer decisão que viabilize a intervenção dos 

beneficiários em juntas/cabos de FO da MEO, devendo, assim, ser mantida a arquitetura das 

ofertas FOE-ORAP e FOE-ORAC, em que a fronteira do serviço é uma junta multioperador 

para o beneficiário efetuar a fusão sem colocar em causa a integridade e segurança da rede 

da MEO.  

A Vodafone considera o ponto decisional D16 necessário e adequado quanto à possibilidade 

de os beneficiários fazerem a fusão do cabo “morto” “alugado” à MEO com o seu próprio cabo 

na junta existente e quanto à diminuição do prazo máximo de análise de viabilidade (PQS1), 

do prazo máximo de instalação (PQS2) e do prazo máximo de reparação (PQS3). Porém 

defende que a fusão do cabo “morto” “alugado” à MEO com o cabo do beneficiário na junta 

existente não deverá comportar custos adicionais. A Vodafone é também da opinião que o 

prazo máximo de análise de viabilidade (PQS1), o prazo máximo de instalação (PQS2) e o 
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prazo máximo de reparação (PQS3) devem ser aplicáveis a 100% dos casos (como foi o 

entendimento da ANACOM em matéria de PQS na ORAP, conforme pág. 195 do SPD).  

A NOS refere que os níveis de serviço apresentados não são compreensíveis. Afirma que a 

oferta de FOE se destina à construção de rede própria, pelo que a seu ver os PQS deverão 

ser ajustados a esse serviço. Assim, refere que os prazos de reparação propostos estão 

alinhados com o prazo máximo de reparação de avarias da Oferta de Referência de Circuitos 

Ethernet (ORCE) para 90% dos casos, mas que nada é dito sobre o prazo para 100% das 

ocorrências. Por um lado, a NOS considera que, no caso da FOE, não existindo equipamentos 

ativos, os prazos de reparação deverão ser inferiores aos praticados pela MEO na ORCE e, 

por outro, tal como ocorre nessa oferta, considera que também deverá ser definido um valor 

para 100% das ocorrências. A seu ver, a definição destes dois indicadores é justificada, atenta 

a utilização que é feita do serviço que, no caso da FOE, tal como no caso da ORCE, é utilizado 

para a construção de rede própria e, nesse sentido, suportar milhares de clientes. Assim, a 

NOS propõe que os prazos de reparação sejam reforçados, reduzindo-se para 3 horas 

lineares o prazo máximo de reparação para 90% dos casos e para 36 horas lineares o prazo 

para 100% dos casos.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D16 positivo, uma vez que os beneficiários 

passarão a poder fazer fusão dos seus cabos com os cabos de FOE da MEO (o que lhes 

permite uma maior autonomia e melhora significativamente os SLA da oferta). 

A EPOCH entende que esta decisão, ao permitir que o beneficiário possa intervir em juntas 

existentes da MEO é potenciadora de conflitos, dado que: 

 as fibras em causa estão “mortas”, mas o cabo está em funcionamento, ou seja, na junta 

a intervir há fibras ligadas e em serviço – estas fibras “mortas” a alugar ao beneficiário 

podem estar parqueadas numa bandeja da junta, em pontas, onde há outras fibras 

fusionadas e em serviço; 

 embora os técnicos do beneficiário tenham conhecimentos sobre a atividade em causa, 

os conceitos e filosofias de rede são diferentes de operador para operador; assim, os 

técnicos do beneficiário terão de ter conhecimentos sobre as regras de construção das 

redes de fibra ótica da MEO (splitagem, ocupação das bandejas, distribuição das fibras, 

etc.); 
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 a codificação/numeração das fibras é diferente de operador para operador; por exemplo, 

a MEO usa uma codificação própria, a NOS usa outra e nenhuma é a codificação standard; 

 o beneficiário tem de possuir materiais dos fabricantes da MEO, compatíveis com a junta 

onde se vai intervir; por exemplo, as bandejas da RM não servem em juntas da Corning; 

 as atividades de manutenção na junta em causa precisariam de ser corretamente 

reguladas e agilizadas, tendo em conta que uma avaria de uma fibra em serviço pode ter 

um elevado número de clientes ligados, requerendo tempos de intervenção muito curtos. 

Assim, entende a EPOCH que esta metodologia de atuação pode provocar sérios problemas 

de operação da rede e contenciosos potencialmente graves, com degradação da qualidade 

de serviço ao cliente. 

Entendimento da ANACOM 

Em relação ao referido pela MEO sobre o conceito de “cabo de fibras mortas”, nota-se que a 

referência a fibras mortas está incluída na ORAC v7 e na ORAP v5 – vide pág. 3 do Anexo 9 

da ORAC, que se reproduz para os devidos efeitos “As fibras óticas são consideradas 

elegíveis no âmbito do FOE-ORAC sempre que se verificarem cumulativamente as seguintes 

condições: i. As fibras óticas são consideradas mortas no cabo associado e não estão 

ligadas a outros recursos de rede, quer a montante, quer a jusante” (aqui destacado). Em todo 

o caso, admite-se que a expressão mais correta a usar no texto da oferta de FOE-ORAC (e 

FOE-ORAP) é “fibras vagas” (no cabo, entenda-se) ao invés de “fibras mortas”. 

Adicionalmente, face aos comentários recebidos da EPOCH e da MEO, a ANACOM entende 

que o acesso dos operadores às juntas da MEO comporta, tal como referido por este último 

operador, riscos em especial o de inadvertidamente poderem serem provocadas avarias 

resultantes, entre outras, de “fusões nas fibras incorretas, manuseamento das fibras em 

serviço afetando a qualidade da transmissão, acomodação deficiente das fibras nas cassetes 

da junta”. 

Torna-se assim necessário clarificar as fronteiras de responsabilidade dos beneficiários 

impedindo a sua intervenção na rede de FO da MEO e reduzindo os riscos acima referidos, 

os quais, a concretizarem-se, poderiam ter impacto ao nível dos serviços prestados pela MEO. 

Releva-se que a definição de fronteiras de responsabilidade das partes é normal nas ofertas 

reguladas (e.g., ORALL, Rede ADSL PT, ORCA), ou seja, na prática, aceita-se a proposta da 
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MEO de criação de uma interface entre a MEO e o beneficiário (junta de operador) que pode, 

inclusive, ser usada como um ponto de teste – regista-se que a criação desta interface já está 

prevista na ORAC v7. Neste contexto, o cabo de FO do beneficiário deverá ser ligado à junta 

de interface a criar pela MEO e não à junta existente, eliminando-se assim a alínea a) do 

ponto decisional D16. 

Relativamente ao PQS1, clarifica-se desde já que o disposto no SPD tinha como pressuposto 

a existência de sinergias nos trabalhos de análise de viabilidade de ocupação de condutas e 

postes e de análise e utilização de FOE, quando fossem solicitados em simultâneo. Neste 

sentido, o prazo definido no SPD de 10 dias consecutivos para a MEO responder ao pedido 

de análise e utilização de FOE era adicional ao prazo de análise de viabilidade de ocupação 

de condutas e postes. 

Reconhecendo agora, face ao disposto nos pontos decisionais D14 e D15, que a análise de 

viabilidade de utilização de FOE da MEO é um processo autónomo, a questão em análise 

prende-se agora em saber se o prazo de 20 dias consecutivos definido na oferta para a análise 

de viabilidade de utilização de FOE da MEO é razoável. Tendo por referência, por exemplo, o 

prazo para resposta a pedido de análise de viabilidade de ocupação de condutas (de 10 dias 

consecutivos, para 100% dos casos) e para resposta a pedido de análise de viabilidade de 

instalação normal em postes (15 dias úteis, para 90% dos casos), e tendo em conta as tarefas 

identificadas pela MEO para resposta a pedido de análise de viabilidade de FOE, considera-

se ser de manter o prazo para o PQS1 atualmente definido nas ofertas (20 dias consecutivos 

para 90% dos casos). Elimina-se assim a alínea b) do ponto decisional D16. 

Sobre os comentários da Vodafone e da NOS relativos aos níveis de ocorrência dos PQS, 

esclarece-se que a oferta de aluguer de FOE da MEO apesar de integrada na ORAC (e na 

ORAP) – nas quais a ANACOM impôs níveis de ocorrência de 100% para todos os PQS – é 

uma oferta de natureza distinta (e que inclusive apresentará mais similitude, por exemplo, com 

a ORCE). Nesse sentido, entende-se que os níveis de ocorrência dos PQS da FOE-ORAC (e 

FOE-ORAP) são os adequados aos serviços previstos nessa oferta, pelo que se mantêm. 

Assinala-se ainda que os níveis de ocorrência dos PQS da FOE-ORAC (e FOE-ORAP) são 

idênticos aos previstos para os indicadores similares da ORCE. 

No que respeita ao PQS2, após ponderação e análise e tendo presente que do determinado 

acima resulta que os trabalhos de instalação (fusões na junta existente) passarão a ser 

realizados pela MEO e não pelo beneficiário da FOE-ORAC (e FOE-ORAP), entende-se ser 
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necessário e adequado ajustar o prazo-objetivo previsto no SPD de 5 dias úteis para 20 dias. 

Este prazo justifica-se e está em linha com o prazo para serviço similar existente na ORCE92.  

Quanto ao PQS3, após ponderação e análise, a ANACOM não identifica elementos novos que 

justifiquem uma alteração no sentido da decisão, reiterando-se os argumentos avançados no 

SPD93, pelo que se mantém no ponto decisional D16 a decisão relativa ao PQS3. Recorda-se 

a NOS que o prazo-objetivo para o PQS3 proposto pela MEO na oferta FOE-ORAC (e 

FOE-ORAP) foi de 12 horas úteis, tendo a ANACOM previsto no SPD, e agora mantido, um 

prazo de 4 horas. 

Assim, o ponto decisional D16 é alterado da seguinte forma:  

“D16.  Deve a MEO alterar o Anexo 9 da ORAC (e da ORAP) de molde a:  

 (a) permitir que os beneficiários possam fazer a fusão do cabo morto 

“alugado” à MEO com o seu próprio cabo na junta existente; 

 (b) passar o nível objetivo do PQS1 para 10 dias consecutivos (para 90% dos 

casos); 

 (ca) passar o nível objetivo do PQS2 para 520 dias úteis (para 95% dos casos); 

 (db) passar o nível objetivo do PQS3 para 4 horas (para 90% dos casos).” 

3.2. Pontos decisionais associados a alterações à ORAP propostas pela MEO 

3.2.1. Disponibilização do serviço de informação sobre postes através da Extranet 

ORAP 

D17. Deve a MEO disponibilizar, no prazo de 90 dias úteis após a notificação da 

decisão final, a informação sobre postes (traçados aéreos) na mesma plataforma 

                                                           

92 Releva-se que na ORCE o objetivo para o PQS1 (prazo de instalação de circuitos Tipo 1) é de 20 dias para 95% 

dos casos. 

93 Por exemplo, no SPD, a ANACOM considerou que a justificação dada pela MEO para o prazo máximo de 

reparação de 12 horas úteis (para 90% dos casos), segundo a qual o serviço FOE-ORAC seria solicitado em zonas 

mais periféricas e de mais difícil acesso, não colhe, porque as condutas da MEO estão localizadas principalmente 

em zonas urbanas (e não em zonas mais periféricas e de mais difícil acesso). 
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(base de dados) acessível através da Extranet, onde já é disponibilizada, desde 

2007, a BD ORAC. 

 Deve a MEO, no prazo de 30 dias úteis após a notificação deste sentido provável 

de decisão, rever os preços propostos para o acesso dos beneficiários à BD 

ORAP, para apreciação da ANACOM, tendo em conta que a MEO não teve (nem 

tem) de desenvolver uma nova Extranet, nem uma nova base de dados, para 

incluir a informação sobre os seus postes (traçado aéreo), tratando-se um 

“poste” apenas de um objeto cadastral adicional (tal como, por exemplo, uma 

CV ou um troço de conduta). Na revisão de preços da BD ORAP, a MEO não pode 

também refletir quaisquer custos associados à necessidade de cumprimento da 

obrigação legal de disponibilização da informação sobre postes no SIIA. 

A MEO refere que já tinha proposto na ORAP v5, suspensa pela ANACOM em 2017, a 

disponibilização desta informação na Extranet, e também afirma que irá dar cumprimento ao 

ponto decisional D17 no prazo estipulado pela ANACOM (i.e., de 90 dias úteis após a 

notificação da decisão final). 

A Vodafone considera que a disponibilização do serviço de informação sobre postes da MEO 

através de uma BD acessível aos beneficiários da ORAP permitirá a estes um mais célere e 

eficaz planeamento da instalação das suas redes. Sem prejuízo, recorda que, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 123/2009, a MEO já se encontra obrigada a elaborar, possuir e manter 

permanentemente atualizado um cadastro do qual conste informação descritiva e 

georreferenciada das infraestruturas aptas que detém ou que estejam sob sua gestão, 

cadastro que está obrigada a disponibilizar no SIIA. Assim, a Vodafone pronuncia-se favorável 

ao SPD apenas na medida em que a Extranet ORAP introduza informação que não conste já, 

ou deva constar, do SIIA. 

Não sendo disponibilizada na Extranet ORAP informação adicional sobre infraestruturas em 

relação à que já conste do SIIA, refere a Vodafone que a implementação e disponibilização 

da Extranet ORAP tornar-se-á redundante, e, assim, a seu ver, não podem os custos dessa 

implementação e disponibilização ser repercutidos nos beneficiários – como a própria 

ANACOM refere (cfr. pág. 82 do SPD), “na revisão de preços da BD ORAP, a MEO não pode 

(…) refletir quaisquer custos associados à necessidade de cumprimento da obrigação legal 

de disponibilização da informação sobre postes no SIIA”. 
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Com efeito, menciona a Vodafone que, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 123/2009, 

a disponibilização de informação no SIIA constitui uma obrigação legal que assenta num 

princípio de partilha de informação e de reciprocidade (artigos 24.º a 26.º), sendo proibida a 

obtenção de remuneração, por via direta ou indireta, pela disponibilização, utilização ou 

reutilização dos documentos ou informações extraídos do SIIA (artigo 26.º, n.º 5, e artigo 89.º, 

n.º 1 alínea q)), pelo que entende que a MEO, à semelhança das demais entidades abrangidas 

pelas obrigações previstas naquele diploma, não pode ser (direta ou indiretamente) 

remunerada pela disponibilização da informação no SIIA. 

Assim, segundo a Vodafone, seria imprescindível assegurar que a Extranet ORAP constitua 

um plus face às obrigações legais que impendem sobre a MEO e que contenha os elementos 

relevantes para uma utilização eficiente dessa BD e não se limitar à informação sobre a 

localização e o traçado dos postes, sem disponibilização de informação sobre a respetiva 

ocupação94. Como tal, a Vodafone concorda com o ponto decisional D17 no pressuposto de 

que a Extranet disponibilizará informação que não conste já, ou deva constar, do SIIA, 

designadamente os níveis de ocupação das infraestruturas que possibilitem aos beneficiários 

fazer logo a análise de viabilidade (nos mesmos termos já previstos para a ORAC), sob pena 

de não poder auferir qualquer remuneração pela disponibilização do serviço. 

A NOS concorda com os princípios definidos para o custo de acesso à informação de postes 

via Extranet, no entanto, refere que no passado a MEO obrigou os operadores, sempre que 

identificassem no terreno postes da MEO não cadastrados, a efetuarem o levantamento dos 

mesmos e a remetê-lo para a MEO, cobrando esta de seguida o serviço de análise de 

viabilidade, o que seria um abuso da MEO, que só ocorria dada a urgência de os beneficiários 

efetuarem os trabalhos. Tal é demonstrativo, segundo a NOS, de que o cadastro de postes 

da MEO no terreno não está completo, sendo necessário introduzir penalidades dissuasoras 

sempre que se identifiquem ausências de informação sobre postes existentes.  

A NOWO/ONI consideram que o disposto no ponto decisional D17 é muito importante, ao 

determinar que a informação cadastral da ORAP passe a estar disponível através de Extranet, 

tal como já é feito para a ORAC desde 2007, no sentido de melhorar a informação cadastral 

disponível para a ORAP e agilizar as fases de análise de viabilidade e de projeto dos 

beneficiários. No entanto, tendo em conta os custos de acesso à informação cadastral da 

ORAC, a NOWO/ONI dizem temer que do ponto decisional D17 resulte um grande impacto 

                                                           

94 Cfr. pág. 80 do SPD. 
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para os beneficiários em termos de custos adicionais, pelo que estão a aguardar a análise de 

custos que o Regulador irá fazer para definir os preços de acesso à informação cadastral na 

ORAP. As empresas alertam ainda para a necessidade de exploração de todas as 

possibilidades de minimização dos custos de utilização de sistemas e procedimentos comuns 

aos utilizados para disponibilização da informação cadastral da ORAC. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente à afirmação da MEO de que já tinha proposto a disponibilização da informação 

sobre os seus postes na Extranet no âmbito da ORAP v5 (que foi suspensa pela ANACOM 

em 2017), releva-se que embora a informação sobre postes fosse disponibilizada através da 

Extranet, não estava totalmente claro nessa proposta que fosse disponibilizada na mesma 

plataforma (BD ORAC) onde já é disponibilizada, desde 2007, a informação sobre condutas 

da MEO. Acresce que na ORAC v7 e na ORAP v5 propostas pela MEO, os preços de acesso 

a informações sobre condutas e sobre postes da MEO surgem separados, o que não indicia 

a utilização de uma mesma plataforma que assegure por exemplo, a avaliação da 

continuidade (e.g., transições de troço subterrâneo para aéreo ou vice-versa) das redes dos 

beneficiários suportadas nas infraestruturas da MEO.  

Assim, mantém-se o entendimento da ANACOM de que a informação sobre postes da MEO 

deve ser disponibilizada na mesma plataforma (base de dados) acessível através da 

Extranet, onde já é disponibilizada, desde 2007, a BD ORAC.  

Neste contexto, e em relação aos comentários sobre os preços aplicáveis ao acesso à 

Extranet, tendo já a MEO apresentado a proposta para a Extranet usando uma plataforma 

conjunta (para a BD ORAC e BD ORAP) incluindo os preços de acesso, a qual foi analisada 

na secção 3.1.1 deste relatório, confirma-se que a MEO não refletiu nesses preços quaisquer 

custos associados à necessidade de cumprimento da obrigação legal de disponibilização da 

informação sobre postes no SIIA. Assim, elimina-se na decisão final o segundo parágrafo 

subsequente do ponto decisional D17 previsto no SPD. Sem prejuízo, o princípio de que a 

MEO não pode refletir nesses preços quaisquer custos associados à necessidade de 

cumprimento da obrigação legal de disponibilização de informação sobre postes e traçados 

aéreos no SIIA deve ser respeitado em futuras revisões dos preços daquele serviço.  

Quanto à Extranet ORAP não se limitar à disponibilização de informação sobre a localização 

e o traçado dos postes, e disponibilizar informação sobre a respetiva ocupação, a ANACOM 
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entende que tal revestiria de utilidade para os beneficiários, podendo, no entanto, resultar em 

preços mais elevados. Em todo o caso, tal como referido no SPD, não se prevê à partida a 

disponibilização pela MEO na Extranet de informação indicativa sobre o número de fixações 

de cabos em cada poste da MEO, ou outra informação que indicie o nível de ocupação, sem 

prejuízo de a ANACOM poder futuramente confirmar se, numa ótica de EdI, a MEO 

internamente detém e utiliza, ou não, esse tipo de informação. 

Neste contexto, a redação do ponto decisional D17 é alterada da seguinte forma: 

“D17. Deve a MEO disponibilizar, no prazo de 90 dias úteis após a notificação da 

decisão final da ANACOM, a informação sobre postes (traçados aéreos) na 

mesma plataforma (base de dados) acessível através da Extranet, onde já é 

disponibilizada, desde 2007, a BD ORAC. 

 Deve a MEO, no prazo de 30 dias úteis após a notificação deste sentido provável 

de decisão, rever os preços propostos para o acesso dos beneficiários à BD 

ORAP, para apreciação da ANACOM, tendo em conta que a MEO não teve (nem 

tem) de desenvolver uma nova Extranet, nem uma nova base de dados, para 

incluir a informação sobre os seus postes (traçado aéreo), tratando-se um 

“poste” apenas de um objeto cadastral adicional (tal como, por exemplo, uma 

CV ou um troço de conduta). Na revisão de preços da BD ORAP, a MEO não pode 

também refletir quaisquer custos associados à necessidade de cumprimento da 

obrigação legal de disponibilização da informação sobre postes no SIIA.” 

3.2.2. Serviço de viabilidade e instalação ORAP – adequação garantida 

D18. Deve a MEO rever os preços previstos na ORAP para o serviço de análise de 

viabilidade e instalação garantida, tendo em conta o entendimento 

suprarreferido, refletindo assim uma adequada proporção de postes que 

carecem de intervenção. 

A MEO, considerando um custo médio por poste objeto de adequação, semelhante ao que 

resultou dos projetos95 para os operadores [IIC]                                                         [FIC], e 

                                                           

95 No pressuposto de que as tarefas de adequação serão semelhantes, o que, segundo a MEO, poderá não 

corresponder necessariamente à realidade, pois depende muito das áreas geográficas em questão. 
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que cerca de [IIC]       [FIC] dos postes em cada pedido necessitarão de adequações, 

apresenta na tabela que se reproduz de seguida, os preços revistos para a componente de 

adequação garantida96, os quais permitiriam recuperar os custos totais envolvidos:  

Tabela 18. Preços revistos pela MEO para a componente de adequação garantida 

N.º de postes no pedido 
Preço base por pedido 

Preço adicional por 
poste no pedido 

(aplicação cumulativa) Limite inferior Limite superior 

1 8 

360,00 

00,00 

9 16 45,00 

17 32 35,00 

33  25,00 

Unidade: Euros. 

Neste contexto, a MEO refere, por exemplo, que uma adequação garantida com:  

a) 6 postes, terá um preço de 360 euros;  

b) 8 postes, terá um preço de 360 euros;  

c) 26 postes, terá um preço de 1070 euros, calculado de forma cumulativa mediante os 

intervalos definidos, designadamente 360 euros + 8 postes × 45 euros + 10 postes × 35 

euros.  

A MEO refere que, face à tabela de preços proposta em 2017, manteve a estrutura e reduziu 

os escalões de preços. Ainda neste contexto, a MEO ilustra, através do gráfico seguinte, os 

valores por pedido para um número de postes entre 8 e 54, considerando que [IIC]        [FIC]% 

dos postes pedidos necessitarão de adequações:  

                                                           

96 Estes preços acrescem aos da análise de viabilidade.  



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  148/368 

 

Figura 3. Valores totais de preço e de custo (por pedido e por poste) – adequação garantida [IIC] 

 

[FIC] 

A MEO faz notar que os preços apresentados foram definidos na expetativa de que a 

percentagem de postes que requer adequação não ultrapasse os [IIC]      [FIC]%, contudo irá 

acompanhar periodicamente os pedidos de viabilidade e instalação com adequação garantida 

de forma a aferir a razoabilidade destes preços, propondo as devidas alterações caso se 

justifique. Sem prejuízo dos preços ora definidos para a adequação garantida, a MEO reitera 

a sua disponibilidade para analisar soluções em conjunto com os beneficiários associadas a 

grandes projetos de instalação de cabos e equipamentos em postes da MEO, à semelhança 

do já efetuado no passado.  

A Vodafone refere que, nos termos da ORAP, a MEO definiu um preço por poste nos 

seguintes termos: (i) preço base mínimo por pedido correspondente a 8 postes, até 8 postes 

e (ii) preço adicional por poste a partir do mínimo de 8 postes, com aplicação cumulativa, e 

(iii) preço decrescente com o número de postes. Assim, a Vodafone conclui que, de acordo 

com a proposta da MEO, por um lado, 1, 2, 6 ou 8 postes terão sempre o mesmo preço total 

(de 400 euros) e, por outro, que o preço do serviço é manifestamente desproporcional quando 

abrange um número considerável de postes, especialmente tendo em conta os preços dos 

pedidos de viabilidade normal.  

Ora, a Vodafone afirma não perceber o racional subjacente à definição de o preço base de 

adequação garantida corresponder a um mínimo de 8 postes – constante da carta da MEO 

de 16.05.201797 ([IIC]                                            . 

. . 

. . 

. . 

                                                           

97 Que constitui o Anexo I da decisão de 02.08.2018 da ANACOM sobre o “Pedido de acesso da Vodafone a 

informação confidencial que integra o processo administrativo relativo aos procedimentos de consulta e de 

audiência prévia sobre o sentido provável de decisão relativo às alterações à ORAC e à ORAP”. 
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. . 

. . 

                                                                                              [FIC]) –, porquanto as melhores 

práticas no mercado preveem uma fórmula de cálculo de valor diferente, em linha com o que 

a Vodafone tem vindo a sustentar. 

A Vodafone considera que o preço base de adequação garantida deve corresponder a 

pedidos de análise de viabilidade contendo até 5 cabos de drop no eixo longitudinal (o que 

totaliza 5 postes, dado que não deve ser contabilizado o poste onde está localizado o ponto 

de distribuição ótica (PDO) e defende que o preço base de adequação garantida deve, ao 

abrigo do princípio da proporcionalidade, ser fixado por cada unidade de poste, com preço 

decrescente com o número de postes e não um sistema de escalões que fature os primeiros 

8 postes sempre ao mesmo preço e que não repercuta para a totalidade dos postes utilizados 

o preço do escalão indicado no preçário da MEO98. Neste sentido, esta empresa propõe que 

fique definido na ORAP que o preço base de adequação garantida deve ser fixado por cada 

unidade de poste, com preço decrescente com o número de postes.  

A NOS, na ausência de informação mais detalhada sobre as componentes concretas que se 

inserem no pedido (de viabilidade e instalação garantida), refere que os preços apresentados 

pela MEO para o serviço de adequação normal, são claramente excessivos, pelo que sugere 

a realização de uma análise detalhada das bases de custo utilizadas pela MEO para justificar 

os valores apresentados e reserva comentários adicionais após a publicação dos preços 

revistos.  

A NOWO/ONI saúdam a revisão em baixa de preços com peso significativo na ORAP, 

referindo-se concretamente aos preços do serviço de análise de viabilidade e instalação 

garantida. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se que na sua pronúncia, a MEO apresentou uma revisão dos preços de adequação 

de postes (componente de adequação garantida), em conformidade com o entendimento da 

ANACOM expresso no SPD, designadamente considerando que numa fase inicial de vigência 

                                                           

98 A titulo de exemplo, se se utilizar 18 postes, a Vodafone considera que, no limite, todos os 18 postes deveriam 

ser cobrados ao preço de 45 euros por poste e não 400 euros para os primeiros 8 postes, 50 euros por poste para 

o segundo conjunto de 8 postes e apenas 45 euros por poste para os remanescentes 2 postes, tal como a MEO 

propôs na tabela 17 do SPD. 
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deste serviço deverá ser adotado um valor de [IIC]     [FIC]% de postes a necessitarem de 

adequação como pressuposto a utilizar no apuramento do preço deste serviço.  

A ANACOM mantém o entendimento de que os preços de adequação de postes (componente 

de adequação garantida) propostos pela MEO não são desproporcionados face aos valores 

mínimos conhecidos de referência que dizem respeito a [IIC]                            . 

. . 

                                                                                      [FIC], sem prejuízo de, com base na 

experiência que, entretanto, vier a ser adquirida, esta Autoridade poder vir, 

fundamentadamente, a rever aquele pressuposto, caso o mesmo se venha a revelar 

desajustado. 

Apesar de a Vodafone referir que o valor (preço) [IIC]                                            . 

                                                                                                                                            [FIC] 

que o proposto no SPD, a ANACOM entende que tal se pode justificar na medida em que as 

áreas geográficas [IIC]                                                                  . 

                                                                                                                                  [FIC], eram 

conhecidas e bem definidas à partida.  

Entende-se que a definição apriorística de um preço de adequação de traçado de postes 

aplicável à partida a toda e qualquer área geográfica, na medida em que incorpora um risco 

associado à incerteza sobre a dificuldade associada à adequação, comporta naturalmente um 

custo distinto do aplicável a áreas geográficas já conhecidas e bem definidas à partida. Aliás, 

nesta linha e segundo a MEO (e como também referido no SPD), face a uma maior dispersão 

dos traçados solicitados, o preço de adequação por poste [IIC]                  . 

. . 

                                                                      [FIC]. 

Releva-se sobre esta matéria que, no caso dos preços de adequação de postes ora revistos, 

e que irão constar da ORAP, os mesmos são aplicáveis de forma genérica a todos e quaisquer 

postes da MEO que necessitem de adequação, independentemente da sua localização 

geográfica.  

Sobre o nível (elevado) do preço a aplicar a um número considerável de postes a necessitar 

de adequação (tal como referido pela Vodafone), esclarece-se que se assume que menos de 

20% (mais precisamente [IIC]      [FIC]%) dos postes pedidos necessitarão de adequação. 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  151/368 

 

Acresce que, ao contrário das condutas, relativamente às quais a procura dos beneficiários 

se mantém elevada e incide quase exclusivamente nas condutas da MEO, no tocante aos 

postes assiste-se a uma procura repartida entre os postes da MEO e os detidos ou cuja gestão 

compete à EDP. 

Em todo o caso, reitera-se que a ANACOM poderá reavaliar esta matéria decorrente da 

monitorização da procura dos beneficiários por este novo serviço previsto na ORAP. 

Quanto à matéria específica relativa aos cabos de drop de cliente, aludida pela Vodafone, 

esclarece-se que a mesma é tratada em secção autónoma do presente relatório (vide secção 

3.2.5). 

Assim, face ao exposto, altera-se o ponto decisional D18, no sentido de a MEO incluir, na 

ORAP, os preços revistos do serviço de viabilidade – componente de adequação garantida, 

que correspondem à proposta apresentada pela MEO na sua pronúncia, refletindo deste modo 

uma adequada proporção de postes que carecem de intervenção: 

“D18. Deve a MEO rever incluir, na ORAP, os preços previstos na ORAP para o revistos 

do serviço de análise viabilidade e instalação – componente de adequação 

garantida, tendo em conta o entendimento suprarreferido, refletindo assim uma 

adequada proporção de postes que carecem de intervenção.” 

 

D19. Os procedimentos associados ao serviço de análise de viabilidade e instalação 

garantida, baseados nos novos formulários introduzidos na ORAP, apenas 

devem entrar em vigor nunca antes de 4 meses após a notificação da decisão 

final da ANACOM. 

A respeito da data de entrada em vigor dos procedimentos associados ao serviço de análise 

de viabilidade e instalação garantida baseados nos novos formulários introduzidos na ORAP, 

a MEO afirma que não discorda desta proposta de decisão da ANACOM.  

A Vodafone considera injustificadamente curto o prazo de 4 meses proposto pela ANACOM, 

antevendo que as necessárias adaptações internas do seu sistema levarão um mínimo de 6 

meses. Neste sentido, esta empresa refere que seria importante garantir que a introdução dos 

procedimentos associados ao serviço de análise de viabilidade e instalação garantida, 

baseados nos novos formulários introduzidos na ORAP, não afetará os procedimentos 
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associados ao serviço de análise de viabilidade e instalação normal, garantindo que os 

beneficiários poderão continuar a aceder às infraestruturas da ORAP nos mesmos termos. 

Assim, segundo a Vodafone, a ANACOM deve determinar que os procedimentos associados 

ao serviço de análise de viabilidade e instalação garantida, baseados nos novos formulários 

introduzidos na ORAP, devem entrar em vigor nunca antes de 6 meses após a notificação da 

decisão final da ANACOM, bem como que a introdução dos mesmos não afetará os 

procedimentos associados ao serviço de análise de viabilidade e instalação normal.  

Entendimento da ANACOM 

Como referido pela ANACOM no SPD, a adaptação em causa mencionada pela Vodafone 

não se refere à adaptação de uma plataforma de comunicação automática entre os 

beneficiários e a MEO, uma vez que na ORAP (e ao contrário da ORAC) ainda não existe um 

sistema (SI-ORAP) automático de processamento de pedidos e respostas, tratando-se neste 

caso apenas e simplesmente da adaptação de formulários (que são enviados por e-mail).  

Sem prejuízo, a ANACOM entende que é de aceitar a introdução de uma dilação temporal de 

2 meses para a entrada em vigor dos novos formulários previstos na ORAP, conforme 

solicitado pela Vodafone. Para esta alteração, a ANACOM teve em consideração o facto de a 

Vodafone ser um dos maiores clientes grossistas da ORAP e de a extensão do prazo em 

causa não prejudicar as partes envolvidas.  

Em conformidade, altera-se o ponto decisional D19, da seguinte forma: 

“D19. Os procedimentos associados ao serviço de análise de viabilidade e instalação 

garantida, baseados nos novos formulários introduzidos na ORAP, apenas 

devem entrar em vigor nunca antes de seis (6) 4 meses após a notificação da 

decisão final da ANACOM.” 

3.2.3. Serviço de adequação de postes – tabela de adequação Normal 

Sem ponto decisional. 

A NOS refere que os preços apresentados pela MEO seriam excessivos e informa que, após 

auscultar os seus fornecedores de modo a recolher informação sobre os custos reais das 

tarefas identificadas, concluiu (conforme tabela a seguir reproduzida) que os custos 

apresentados pela MEO são superiores aos incorridos pela NOS em operações similares. 
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Nesta base solicita que se proceda a uma avaliação aprofundada da base dos custos 

reportados pela MEO.  

Tabela 19. Comparativo do preçário apresentado pela MEO com os custos de mão de obra e materiais que 

a NOS incorre em trabalho equivalente 

[IIC] 

Descrição de trabalho MEO NOS Dif. Itens 
#

Q 

PU 

(Mat)(1) 

PU 

(MO)(2) 
Total 

Instalar espia com âncora    

     

     

     

     

     

     

     

Instalar espia entre poste e poste-espia com âncora    

     

     

     

     

     

     

     

     

Instalar poste de escora    
     

     

Substituir poste existente por poste de madeira ≤ 9 

metros 
        

Substituir poste existente por poste de madeira > 9 

metros 
        

Substituir poste existente por poste de betão com 9 

metros 
   

     

     

Substituir poste existente por poste de betão com 

10 metros 
   

     

     

Unidade: Euros. 

(1) Preço unitário (materiais). 

(2) Preço unitário (mão de obra). 

[FIC] 

Neste contexto, a NOS afirma que não compreende como é que, atenta a escala da rede de 

postes da MEO, os custos que esta empresa reporta são tão mais elevados que os custos 

que a NOS obtém junto dos seus fornecedores.  

Entendimento da ANACOM 

Apenas a NOS sustenta que os custos apresentados pela MEO (e, por conseguinte, os preços 

incluídos na ORAP v5) relativos aos serviços de adequação de postes – adequação normal 

são superiores aos custos por si obtidos junto dos seus fornecedores, apresentando, para o 

efeito, valores comparativos. 
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Relativamente aos serviços de “instalar espia com âncora” e “instalar espia entre poste e 

poste-espia com âncora”, a NOS apresenta a desagregação de custos, que resulta num 

diferencial relativo aos custos da MEO de [IIC]           [FIC]% e [IIC]        [FIC]%, respetivamente. 

Após análise, a ANACOM conclui que o custo de mão-de-obra apresentado para ambos os 

serviços se refere exclusivamente ao espiamento do poste, não contemplando qualquer custo 

relacionado com os trabalhos de ancoragem.  

Relativamente ao serviço de “instalar poste de escora”, o diferencial entre o custo apresentado 

pela NOS e o custo que sustenta o preço desse serviço incluído na ORAP v5, é de apenas 

[IIC]     [FIC]%, entendendo a ANACOM que tal se justifica pela não consideração, nos custos 

apresentados pela NOS, das componentes relativas a custos de projeto, a custos de 

aprovisionamento, a custos de faturação e cobrança e a custos comuns. 

No tocante aos serviços de “substituição de poste (de madeira ou de betão)” 

independentemente da altura do poste, os custos apresentados pela NOS não têm a 

desagregação de custos referidos pela MEO e incluída no SPD. Com efeito, os custos 

apresentados pela NOS parecem corresponder apenas ao custo do fornecimento de um poste 

e não incluir todo o material e tarefas associadas à substituição de um poste da MEO (e.g. 

apear poste, instalar degraus em poste, instalar tubo ou calha de subida). 

No caso particular dos postes de madeira (onde o diferencial relativo aos custos apresentados 

pela NOS é mais elevado), exige-se ainda a instalação/substituição de uma espia sem âncora, 

o que suscita a necessidade de contemplar várias componentes de custo adicionais de 

material não considerados pela NOS, tais como, o custo de um cabo de aço, de um escudete 

para espia e de um grampo para espia, bem como um custo adicional de mão-de-obra. 

Releva-se que os grampos para espia são usados para fixar os escudetes em torno do poste, 

sendo feita, em torno dos escudetes (que são fixados pelos grampos), a amarração 

(enrolamento) do cabo de aço (espia) – o conjunto (grampos e espia) é usado para evitar o 

contacto do cabo de aço com o poste, protegendo assim a integridade física do poste na zona 

de aperto/área de compressão da espia. 

Acresce que todos os custos apresentados pela NOS não incluem, para qualquer dos serviços 

de adequação de postes – adequação normal, as componentes relativas aos custos de 

projeto, aos custos de aprovisionamento, aos custos de faturação e cobrança e aos custos 

comuns, os quais são apresentados no SPD.  
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Por fim, relativamente ao serviço de intervenção em poste ou parede, a NOS não apresentou 

qualquer comentário. 

Pelo exposto, não se identificam fundamentos para alterar os preços da componente de 

adequação normal de postes que estão incluídos na tabela 9 da ORAP v5. 

3.2.4. Alteração dos preços de acompanhamento e supervisão 

Sem ponto decisional. 

No entender da NOS, os comentários apresentados em relação ao ponto decisional D2 

deverão ser atendidos a este respeito na medida em que já refletem as preocupações 

associadas à ORAP.  

Entendimento da ANACOM 

Remete-se para o entendimento da ANACOM referido supra relativamente ao ponto 

decisional D2. 

3.2.5. Instalação de drop de cliente na ORAP 

D20. No caso específico da instalação de drop de cliente pelo beneficiário envolvendo 

apenas um poste da MEO (para a qual entende-se necessária a posse de uma 

Certificação ORAP), deve ser prevista a possibilidade de o beneficiário enviar 

uma notificação prévia à MEO, sem qualquer prazo mínimo de antecedência. 

Caso a MEO pretenda acompanhar a referida instalação, esse acompanhamento 

não será faturado. 

Como comentário prévio, a MEO assinala que o conceito de notificação prévia sem qualquer 

prazo mínimo de antecedência encerra alguma contradição pelo que, no mínimo, entende que 

a ANACOM deveria retificar esta questão na decisão final, estipulando qual o prazo mínimo a 

respeitar. 

Em qualquer caso, a MEO afirma discordar totalmente do entendimento da ANACOM 

relativamente à “simplificação” de procedimentos de instalação e de isenção de pagamento 

pelo acompanhamento no caso do pedido de acesso e instalação de drop de cliente pelo 

beneficiário envolvendo apenas um poste da MEO. Mesmo admitindo – sem conceder – que 
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os acompanhamentos destes processos de instalação não sejam faturados aos beneficiários, 

considera a MEO que o seu direito em efetuar tais acompanhamentos tem de ficar assegurado 

(nem pode ser posto em causa), pelo que defende ser imperativo assegurar um tempo 

adequado para que possa avaliar internamente, após receber a notificação do operador, a 

necessidade e oportunidade de proceder ao acompanhamento, o que, refere, exige o período 

de 6 horas úteis que a MEO propôs na ORAP v5. 

Por outro lado, a MEO sustenta que não existe qualquer fundamento técnico que suporte o 

defendido pela ANACOM, antes pelo contrário, e considera que as condições e os 

procedimentos aplicáveis ao acesso e instalação de um drop de cliente envolvendo apenas 

um poste da MEO deveriam ser idênticos aos aplicáveis ao acesso e instalação de um drop 

de cliente envolvendo mais do que um poste. Se no plano teórico parece viável diferenciar 

uma instalação de cabo num poste da instalação de cabo em mais do que um poste, no plano 

prático operacional entende que a distinção pode não ser evidente, dado que, na ausência de 

levantamento prévio, não é possível a um beneficiário saber, com o mínimo de rigor, se a 

instalação vai utilizar um ou mais postes. Este entendimento é, segundo a MEO, sufragado 

pela própria NOS (pág. 106 do SPD) quando refere explicitamente que é difícil saber, à 

partida, se vão utilizar apenas um poste da MEO ou mais do que um para instalar o drop de 

cliente, bem como pela NOWO/ONI (pág. 101 do SPD) quando referem que o PL só é 

determinado pelo instalador no local, sendo que, só após esta decisão, saberá quantos postes 

da MEO poderá ter que utilizar (se aplicável). 

A MEO refere que a prática demonstra que esta questão é particularmente acentuada nas 

redes rurais. De facto, segundo a empresa, só com um levantamento prévio é possível dissipar 

dúvidas quanto ao número de postes envolvido numa dada instalação. No entanto, refere que 

a execução desse levantamento é incompatível com os prazos de instalação que os 

beneficiários dizem ter, pelo que infere que com esta proposta da ANACOM o que vai 

acontecer, com elevada probabilidade, é que os beneficiários vão sempre assumir a situação 

mais simples, isto é, utilização apenas de um poste e manter-se-ão/aumentarão as situações 

de incumprimento que à data de hoje já ocorrem. 

Considera a MEO também importante referir que a criticidade da instalação de drop de cliente, 

independentemente do número de fixações e de se tratar de cabos de fibra ou de cabos 

coaxiais, não se limita à simples tensão que o peso do cabo exerce sobre o poste. Há que 

atentar, segundo a MEO, a que os cabos de drop de cliente, como quaisquer outros cabos, 

exercem uma força no poste relacionada com a tensão aplicada nos referidos cabos, que são 
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muitas vezes instalados fazendo travessias de estrada e, por vezes, seguindo diretrizes que 

não existiam anteriormente nos traçados. 

Refere a MEO que, no caso particular das travessias de estrada, a altura do cabo 

relativamente à via de rodagem é um aspecto crucial em termos de segurança. E acrescenta 

que, na prática, os prazos por vezes apertados que os prestadores dos beneficiários têm para 

efetuar estas instalações, podem levar a que não sejam cumpridas normas técnicas, com 

risco potencial para pessoas e bens. Afirma ainda a MEO que o desconhecimento da 

ANACOM da queda de algum poste da MEO, resultante de uma instalação de um beneficiário, 

não elimina o risco de ocorrência de acidente e as responsabilidades inerentes. E defende 

que não parece avisado que se aguarde pela ocorrência de uma situação que coloque em 

causa efetivamente a vida de pessoas e bens para se precaver futuras situações, em termos 

de regras e condições aplicáveis para a minimização de riscos de segurança.  

[IIC] . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                                                                                                                                 [FIC]  

Assim, a MEO considera não ser evidente que os cabos de drop de cliente não provoquem 

forças de tração no poste que possam gerar desequilíbrios de forças. Faz notar que o poste 

onde se encontra o PDO ou Terminal Access Points (TAP) é sempre um poste mais crítico, 

porque é deste que derivam todos os cabos de drop de cliente. Por vezes, a distribuição dos 

mesmos não é radial, incidindo todos numa determinada direção o que naturalmente provoca 

um desequilíbrio de forças no poste, obrigando ao seu espiamento em sentido contrário para 

restabelecimento do equilíbrio de forças. 
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A MEO remete para o que referiu no âmbito da resposta ao SPD sobre o pedido de 

intervenção para resolução administrativa de litígios apresentado contra a Vodafone, 

clarificando que o principal objeto de uma rede aérea não é apenas o poste ou apoio, mas sim 

o traçado aéreo como um todo, o qual é composto pelos postes, os elementos de consolidação 

(espias e escoras) e as diretrizes dos cabos neles apoiados.  

Neste contexto, existem99, segundo a MEO, aspectos relevantes relacionados com os 

esforços de tensão dos cabos, assim como o aporte de condições de perigosidade, por via da 

sua interferência com o meio envolvente, que fazem com que a instalação de um qualquer 

cabo, mesmo num único poste, seja um elemento relevante no estado de um traçado. Reitera, 

assim, a MEO, que, dada a elevada responsabilidade e impacto que a introdução e presença 

de um cabo acarreta, a sua propriedade e condições de instalação são fatores primordiais 

para a segurança e integridade da rede, bem como de pessoas e bens. Logo, para a MEO 

não é aceitável o preconizado no ponto decisional D20 a nível da simplificação das condições 

e procedimentos associados à instalação de cabo num drop de cliente de apenas um poste. 

Ainda neste contexto, e sem conceder na sua posição acima exposta, a MEO defende que a 

instalação de um cabo de drop de cliente envolvendo um ou mais postes deve cumprir as 

seguintes condições: 

a) Peso máximo do cabo de drop de cliente: 30 kg/km. 

b) Diâmetro máximo do cabo de drop de cliente: 5 mm.  

c) Número máximo de postes da MEO utilizáveis para a fixação de drop de cliente: 8. 

A MEO considera que, para poder validar o tipo de cabo a instalar num drop de cliente, o 

beneficiário terá de incluí-lo previamente no catálogo de cabos e equipamentos e registá-lo 

no formulário de acesso e instalação de drop de cliente na notificação prévia que fará à MEO. 

Adicionalmente, a MEO considera que a certificação ORAP deve ser sempre exigida aos 

técnicos do beneficiário que acedam ou intervenham em postes da MEO, em qualquer 

componente de serviço, atendendo à criticidade associada a tais instalações. Reforça esta 

empresa que, em resposta ao pedido de acesso e instalação de drop de cliente, enviará 

                                                           

99 Conforme referido pela MEO no texto que junta como Anexo 2 (e que propõe verter parcialmente para os Anexos 

1 e/ou 2 da ORAP). 
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sempre a referência do pedido de instalação que consubstancia a autorização de acesso, a 

qual deverá ser sempre detida pelos técnicos do beneficiário que acedem aos postes da MEO, 

durante a totalidade do período da intervenção. 

Finalmente, a MEO sublinha que o beneficiário terá de remeter a informação de cadastro de 

ocupação dos postes e fixações utilizadas na instalação do drop de cliente. Para o efeito, 

entre outra informação relevante, defende que o beneficiário deverá remeter o formulário de 

cadastro devidamente preenchido com a localização geográfica dos postes e a indicação das 

fixações ocupadas, registadas em planta da MEO fornecida pelo serviço de acesso à 

informação via Extranet ORAP.  

Por outro lado, a MEO afirma que não entende o racional para impor uma isenção do 

pagamento do serviço de acompanhamento. Refere que, ao lhe negar a possibilidade de 

faturar o preço que corresponde ao custo em que incorre e, acima de tudo, ao não determinar 

um prazo de aviso prévio adequado, a ANACOM está, na prática, a retirar à MEO o direito 

que esta empresa tem, enquanto proprietária da infraestrutura em causa, de efetuar o referido 

acompanhamento.  

Para além da inexistência de fundamentos técnicos que justifiquem a diferenciação que o SPD 

introduz entre as instalações de drop envolvendo apenas um poste e as instalações que 

envolvem mais do que um poste, a MEO salienta ainda outros três aspectos constantes do 

SPD que entende deverem ser comentados, relacionados com: (a) a EdI; (b) a posição 

manifestada pela NOS; e (c) a alegada discriminação levada a cabo pela MEO com ações 

retalhistas de retenção de clientes em função dos pedidos de instalação de drop que recebe 

a nível grossista.  

a) EdI  

A MEO faz referência ao mencionado no SPD (pág. 107 e 108), em concreto, ao facto de a 

ANACOM lhe ter solicitado informação detalhada referente às instalações efetuadas de drop 

de cliente suportados em fibra recorrendo a poste(s) da MEO, desde 01.01.2017 até 

30.07.2017, com indicação para cada uma, da data e hora de cada evento. Esta informação 

permitiu à ANACOM verificar que “naquele período, o tempo médio internamente praticado 

pela MEO, na instalação de drop de cliente suportado em fibra, contabilizado desde a 

data/hora de registo do pedido e a data/hora do 1.º agendamento para início dos trabalhos 

enquadra-se no intervalo temporal de 6 a 24 horas úteis suprarreferido”.  
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Porém, de seguida, naquilo que a MEO entende constituir um exemplo de como, por vezes, 

a ANACOM avança para conclusões e decisões de forma incompreensível, sem estar 

devidamente informada, refere que o Regulador regista “que os dados apresentados pela 

MEO não discriminam entre instalações de drop de cliente que envolvem apenas um poste e 

os restantes casos”, o que não a impede, todavia, de concluir que “desde que tal intervalo 

temporal (de 6 a 24 horas úteis), entre a data/hora de receção do pedido e a data/hora de 

início dos trabalhos de instalação do drop de cliente, se aplique à própria MEO então o 

mesmo, numa lógica de EdI, é à partida aceitável, mas apenas para as instalações de drop 

de cliente envolvendo mais do que um poste da MEO” (sublinhado da MEO).  

Ou seja, segundo a MEO, a ANACOM avança para uma conclusão sobre o assunto 

imediatamente após reconhecer que não possuía informação detalhada – e que em qualquer 

caso, diz a MEO, poderia ter obtido, efetuando um novo pedido –, como se tal informação 

fosse, afinal, desnecessária, com a consequência de que se trata de uma medida que excede 

a EdI, obrigando a MEO a fornecer aos beneficiários da ORAP o serviço de acesso a postes 

para instalação de drop em condições mais favoráveis do que as que utiliza para si própria.  

b) Posição da NOS  

A MEO comenta também a posição manifestada pela NOS sobre esta matéria (abrangendo 

igualmente o ponto decisional D21), retratada nas pág. 104 a 106 do SPD, posição esta que 

a MEO afirma repudiar em absoluto, porquanto a NOS declara, na prática, que não cumpre, 

nunca cumpriu e considera que deve continuar a não cumprir as regras previstas na ORAP 

relativamente à instalação de drop de cliente.  

Efetivamente, refere a MEO que a NOS começa por dizer que o procedimento de instalação 

de drop de cliente definido na ORAP v5 introduziu uma mensalidade até então inexistente 

quando, como é sabido, a mensalidade em causa diz respeito à fixação em cada poste e 

sempre esteve prevista na ORAP desde o seu início.  

Prossegue a MEO referindo que a NOS também afirma que considera incompreensível que, 

após 7 anos de vigência da ORAP, seja imposto o envio de cadastro após a instalação do 

drop, que não se justifica a notificação da instalação de drop de cliente e que o 

condicionamento por várias horas deste processo, devido a um passo que considera não 

representar menos de 30 minutos, constitui “um retrocesso inconcebível, incompreensível e 

inaceitável com grave impacto na competitividade dos operadores a operar no mercado”.  
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Para a MEO, a NOS declara, assim, sem margem para qualquer dúvida, que não respeita as 

regras instituídas na ORAP desde 2010, a qual, segundo a MEO, é clara a este respeito, 

destacando os seguintes trechos da oferta:  

a) “A instalação de cabos de cliente (“drop” de cliente) estabelecidos entre o edifício de 

cliente e um PL do tipo TAP, PDO ou CD/PD, instalado num poste da MEO, não carece 

de análise de viabilidade prévia, devendo ser solicitada no âmbito do serviço de 

intervenção”;  

b) “Qualquer intervenção que seja necessário efetuar nos cabos e equipamentos da 

Beneficiária instalados em postes e infraestrutura associada da MEO, nomeadamente 

para substituição de segmentos de cabos em avaria ou instalação de cabos de cliente 

(“drop” de cliente) entre o edifício de cliente e o PL do tipo TAP, PDO ou CD/PD, instalado 

num poste da MEO, será executada pela Beneficiária, devendo esta para o efeito formular 

um pedido expresso para intervenção, recorrendo ao centro de atendimento de 

operadores da MEO, de acordo com os procedimentos previstos no Anexo 3”;  

c) “A Beneficiária deverá remeter à MEO a informação do cadastro de cabos e 

equipamentos num prazo máximo de 30 dias de calendário, sempre que ocorrer alteração 

na configuração da instalação dos cabos e equipamentos.”.  

Nesta medida, a MEO considera que a extensão e gravidade do confessado incumprimento 

da NOS relativamente à utilização de postes da MEO para a instalação de drop não pode 

passar em claro, sendo devida uma reação da ANACOM a respeito deste tema na decisão 

final.  

No fundo, segundo a MEO, trata-se, no essencial, das mesmas questões que já foram 

analisadas e decididas pela ANACOM no âmbito do pedido de resolução administrativa de 

litígio que opõe a MEO à Vodafone, pelo que uma posição da ANACOM na decisão final, 

especificamente sobre a posição adotada pela NOS, contribuirá, na visão da MEO, para 

diminuir o potencial de conflito entre a MEO e os beneficiários em geral, relativamente a esta 

matéria. 

c) Discriminação  

Quanto ao tema da discriminação, a MEO reitera o que já transmitiu em ocasiões anteriores 

sobre as alegações dos beneficiários a esse respeito, nomeadamente a NOS e a Vodafone. 
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A MEO refere que, em qualquer situação de atuação no âmbito das ofertas grossistas, seja 

neste caso de instalação de drop de cliente, seja em qualquer outra ação ou omissão da MEO, 

está obrigada a cumprir as obrigações de confidencialidade que decorrem do artigo 65.º da 

LCE100, as quais cumpre escrupulosamente, sendo os procedimentos por si implementados e 

utilizados auditáveis com vista à verificação do respetivo cumprimento. Para além disso, não 

obstante a dimensão e importância que os beneficiários pretendem atribuir a esta questão, a 

MEO argumenta que não apresentam quaisquer factos ou evidências que suportem o 

comportamento que lhe imputam.  

A MEO refere tomar nota (pág. 108 do SPD) que: 

a) a ANACOM, “tendo em vista a necessidade de ponderar os argumentos apresentados 

pela NOS e pela VODAFONE quanto a uma alegada retenção de clientes pela MEO 

resultante da notificação/agendamento de instalação de drop de cliente na ORAP”, 

solicitou a estas entidades informação detalhada referente à instalação de clientes finais;  

b) no entanto, da análise que efetuou da informação que recebeu, a ANACOM conclui pela 

adequação do período previsto na ORAP v5, entre 6 horas e 24 horas úteis de 

antecedência para a submissão do pedido de instalação de drop com mais do que um 

poste e que não foi possível confirmar o referido pela NOS quanto à percentagem de 

instalações que são realizadas até ao dia seguinte ao pedido. 

Refere a MEO que nada é dito, contudo, quanto às alegadas ações de retenção de clientes 

por parte da MEO, matéria que entende deveria ser clarificada, sob pena de se manter sobre 

si uma constante e injusta suspeita, utilizada de forma totalmente infundada pela NOS e pela 

Vodafone para justificar a redução ou mesmo a eliminação (no caso da NOS) do período de 

antecedência com que a instalação de drop de cliente deve ser solicitada e/ou notificada à 

MEO.  

A Vodafone considera relevante referir que a MEO estabeleceu na ORAP v5 um 

procedimento específico, de acordo com o qual o beneficiário deve indicar nos pedidos a data 

e hora pretendida para o início dos trabalhos de instalação de drop de cliente, garantindo que 

                                                           

100 Que estabelece que “as empresas devem respeitar a confidencialidade das informações recebidas, transmitidas 

ou armazenadas antes, no decurso ou após os processos de negociação e celebração de acordos de acesso ou 

interligação e utilizá-las exclusivamente para os fins a que se destinam, não devendo as informações recebidas 

ser transmitidas a outras partes, incluindo outros departamentos, filiais ou empresas associadas, relativamente às 

quais o conhecimento destas possa constituir uma vantagem competitiva”. 
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o período que medeia entre a data e hora de receção do pedido na MEO e a data e hora 

pretendida para o início dos trabalhos de instalação não pode ser inferior a 6 horas úteis nem 

superior a 24 horas úteis, mesmo nos casos em que o drop envolvia unicamente um poste da 

MEO. 

A Vodafone lamenta que o Regulador não tenha seguido as melhores práticas do mercado 

nesta matéria, ampliando o número de postes aos quais se aplica o regime de desnecessidade 

de agendamento (para efeitos de instalação) de drop. Segundo a Vodafone, competiria ao 

Regulador proceder a um levantamento eficaz de quantos postes em média são utilizados nos 

casos de instalação de cabos de drop, para imediatamente concluir (e fundamentar) que o 

regime simplificado preconizado no SPD introduz efetivamente uma melhoria no 

funcionamento desta oferta grossista. A Vodafone considera que este regime simplificado 

acarreta o risco de ter uma aplicação prática bastante reduzida e, consequentemente, não 

constituir, em termos práticos, uma melhoria introduzida na ORAP, desiderato da ANACOM 

expresso na sua decisão de 23.03.2017 sobre a análise dos mercados 3a e 3b.  

A Vodafone dá nota que a ANACOM não fundamenta a sua decisão no sentido de a 

possibilidade de o beneficiário enviar uma notificação prévia à MEO, sem qualquer prazo 

mínimo de antecedência, se aplicar apenas aos casos de um só poste.  

Ora, a Vodafone considera que neste caso particular não devem deixar de ser analisados:  

a) Os sucessivos indícios de tratamento discriminatório por parte da MEO nesta matéria 

(nomeadamente, na aplicação de condições diferenciadas entre diferentes operadores 

alternativos em matéria de instalação de drop, obrigando alguns dos beneficiários ao 

cumprimento destas regras e não impondo a mesma atuação aos restantes operadores);  

b) A demonstrada dificuldade do Regulador em fiscalizar, detetar, corrigir, de forma 

atempada, tais focos de discriminação e em implementar um regime equitativo e que 

corrija, de forma célere, as falhas concorrenciais verificadas;  

c) A sensibilidade desta parte do processo para efeitos de capacidade competitiva, de onde 

se destacam os seguintes fatores:  

 A possibilidade de instalação imediata de serviços nas casas dos clientes por parte de 

qualquer prestador de serviço terá inegáveis vantagens para a qualidade do serviço, 

conforme percecionado pelo cliente;  
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 No mesmo sentido, a ausência de entraves aos processos de conquista dos clientes 

por parte dos prestadores de serviços alternativos promoverá a mobilidade e, 

consequentemente, melhorará as condições de contestabilidade dos mercados 

retalhistas que utilizam estas ofertas;  

 Mais do que a eliminação da “morada” na informação a prestar à MEO para instalação 

de drop, a notificação posterior sobre a utilização dos postes, eliminará de forma mais 

eficiente a possibilidade de a MEO utilizar estratégias de “win back” dos clientes dos 

beneficiários;  

d) A já constatada menor suscetibilidade de a instalação de drop de cliente provocar 

quaisquer danos significativos, suportada no facto de: 

 a MEO nunca ter gorado ilustrar o seu receio de danos nas infraestruturas com 

exemplos efetivos de utilização incorreta que tenha provocado danos significativos nos 

seus postes;  

 o acesso aos postes apenas poder ser feito através de instaladores devidamente 

certificados nos termos das ofertas de referência da MEO; e,  

 o acesso indevido (ou a ocupação indevida) poder dar, caso o SPD se mantenha, 

origem ao pagamento de uma penalidade.  

Refere ainda a Vodafone que a ANACOM também reconhece casos em que o controlo prévio 

de utilização ou acesso de infraestruturas deve, por fundamento na celeridade da reposição 

dos serviços, dispensar a notificação prévia, optando-se outrossim pela obrigação de 

notificação a posteriori (cfr. artigo 7.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 123/2009).  

Pelos motivos expostos, a Vodafone defende que a instalação de drop não deveria ser 

precedida de qualquer pré-aviso, devendo antes ser objeto de uma notificação posterior 

(independentemente do número de postes envolvidos). A não ser assim, entende que 

competirá à ANACOM fundamentar quais os danos/valores que pretende evitar/salvaguardar 

com a imposição de um controlo prévio da MEO da atuação dos operadores alternativos e se 

os mesmos têm alguma aderência à realidade, bem como assegurar que o braço retalhista 

da MEO também está sujeito a este tipo de controlo prévio, sob pena de não implementação 

da EdI neste procedimento da ORAP.  
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Com efeito, segundo a Vodafone, a obrigação de agendamento da instalação de drop de 

cliente com 6 horas úteis de antecedência continua a impossibilitar que a instalação de um 

cliente do beneficiário se faça em 24 horas consecutivas, o que, sendo dúbio que cumpra o 

princípio da EdI – algo que requer que o Regulador efetivamente apure –, seguramente não 

será a melhor forma de servir os clientes.  

Adicionalmente, argumenta que o facto de a MEO poder exigir o acompanhamento dos seus 

técnicos permite-lhe adiar a instalação de drop de cliente do beneficiário – e implica uma 

potencial perda de receitas significativa e gravosa – dado que se trata de um mercado 

convergente em que a perda do cliente fixo implica amiúde a perda do cliente móvel – 

entendendo, portanto, que não é admissível que a MEO beneficie de um período mínimo de 

6 horas úteis.  

A Vodafone considera, neste contexto, que a ANACOM deverá, à luz do princípio de EdI, 

estabelecer regras que permitam a todos os operadores prestarem o melhor serviço possível 

aos clientes, com agilidade e eficiência, obstando a regras que, conforme acima referido, se 

fundamentam em riscos meramente hipotéticos que nunca se verificaram em tantos anos de 

vigência das ofertas.  

Sem prejuízo, caso assim não se entenda e o Regulador decida pela manutenção do acesso 

prévio da MEO a esta informação confidencial e sensível, a Vodafone considera que, pelo 

menos, a possibilidade de o beneficiário enviar uma notificação prévia à MEO, sem qualquer 

prazo mínimo de antecedência, apenas para os casos de um só poste deve ser eliminada, 

uma vez que as razões para isentar um poste são as mesmas que determinam a isenção de 

vários postes: o drop de cliente não inviabiliza a sustentabilidade dos postes.  

Assim, a Vodafone considera necessário que fique definido na ORAP:  

a) a possibilidade de o beneficiário proceder à passagem de drop para ligação a clientes 

sem necessidade de informar previamente a MEO desta atividade, remetendo o 

cumprimento das demais obrigações que impendem sobre os beneficiários (e.g., 

informação, pagamento e envio de cadastros) para um momento posterior à referida 

instalação; ou, sem conceder, subsidiariamente,  

b) a possibilidade de o beneficiário enviar uma notificação prévia à MEO, sem qualquer 

prazo mínimo de antecedência, para a instalação de drop de cliente pelo beneficiário 

envolvendo vários postes; e, 
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c) a não faturação do acompanhamento da instalação, mesmo nos casos em que o drop 

inclui mais do que um poste, nos casos em que a MEO pretenda que seja efetuado.  

No entender da NOS, a instalação de drop de cliente na ORAP, em concreto, a instalação de 

drop em mais do que um poste, é mais um dos casos onde o SPD não respeita o princípio de 

EdI com efeitos extremamente gravosos para os beneficiários, quer em termos de custo, quer 

em termos processuais, implicando graves impactos para a experiência dos seus clientes e 

para o equilíbrio concorrencial do mercado.  

Refere aquela empresa que, atentos os efeitos “devastadores” da proposta que o Regulador 

apresenta para a dinâmica concorrencial do sector, apenas pode considerar que o mesmo 

não se apercebeu do real impacto da sua proposta, a qual, a aplicar-se, terá os seguintes 

efeitos cumulativos101:  

a) Aumento exponencial dos custos, recorrentes e não recorrentes, dos beneficiários com a 

instalação dos seus clientes finais, diretamente imputáveis a cada cliente individual, e que 

ascenderão a cerca de [IIC]                           [FIC] euros por ano102, no caso da NOS. 

b) Aumento ilegítimo, equivalente ao aumento dos custos dos beneficiários, das receitas da 

MEO no âmbito das ofertas (cerca de [IIC]                   [FIC] euros) dado que não tem 

legitimidade jurídica ou regulamentar, neste último caso no contexto do princípio da 

orientação dos preços para os custos. Na realidade, entende que os beneficiários iriam 

estar a contribuir para uma receita adicional que a MEO poderá canalizar para os seus 

esforços comerciais de retenção e angariação dos clientes que as primeiras angariem. 

c) Visibilidade antecipada para a MEO das ativações de novos clientes que os beneficiários 

efetuem recorrendo à sua infraestrutura de postes (no caso de utilização de mais do que 

um poste), criando uma janela de oportunidade para a MEO realizar ações de retenção 

ou de angariação desses clientes, num período em que o cliente ainda não está com a 

fidelização ativa. 

                                                           

101 Refere que os valores apresentados incluem os custos associados ao drop de cliente na ORAC, que ascendem 

a [IIC]                      [FIC] euros por ano e um custo de não recorrente de [IIC]             [FIC] euros de remoção de 

cabos. Não obstante o caso específico do drop na ORAC ser exposto adiante, dada a semelhança dos impactos 

operacionais e financeiros de ambos os casos, a NOS optou por não dissociar totalmente a ORAC desta exposição.  

102 Inclui os custos de instalação, os custos de ocupação e, ainda, os custos associados ao desligamento dos 

cabos de drop, com respetivos acompanhamentos e regularização do cadastro.  
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d) Traduz-se num obstáculo que vai tornar mais morosa a ligação dos clientes finais com a 

possibilidade de a MEO interferir no processo de instalação dos novos clientes dos seus 

concorrentes (também para os casos de utilização de mais de um poste e da instalação 

de drop na ORAC), por via da degradação da experiência de cliente, num momento crítico 

da adesão deste às ofertas dos beneficiários, seja por via da possibilidade de 

reagendamento da instalação, seja pelos obstáculos, mesmo que ilegítimos, que poderá 

colocar no processo de instalação do drop.  

A NOS refere que todos estes efeitos terão reflexo nas instalações de clientes dos 

beneficiários, em claro incumprimento do princípio da EdI que a ANACOM impôs em sede da 

sua decisão relativa ao mercado 3a, e criarão uma vantagem competitiva muito substancial 

para a MEO.  

Estas alterações às ofertas relativas ao drop de cliente que agora se pretendem introduzir 

(obrigações de notificação prévia à MEO, agendamento, acompanhamento e pagamento de 

preço de acompanhamento, preço de instalação, preço de remoção e preço de ocupação) 

são, segundo a NOS, contrárias ao quadro regulamentar europeu para as comunicações 

eletrónicas, mais precisamente à Diretiva n.º 2014/61/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15.05.2014, relativa a medidas destinadas a reduzir o custo da implantação de 

redes de comunicações eletrónicas de elevado débito.  

Refere a NOS que se extrai do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho – diploma 

que procede à 4.ª alteração do Decreto-Lei n.º 123/2009 e que transpôs a referida diretiva 

comunitária –, que o mesmo “(…) visa facilitar e incentivar a implantação de redes de 

comunicações eletrónicas de elevado débito, promovendo a utilização conjunta das 

infraestruturas físicas existentes, possibilitando uma implantação mais eficiente de novas 

infraestruturas físicas, de modo a reduzir os custos de implantação dessas redes e a 

coordenação intersectorial, estabelecendo um conjunto mínimo de direitos e obrigações 

aplicáveis em toda a União e consagrando os princípios de acesso às infraestruturas aptas 

para redes de comunicações eletrónicas.  

Para assegurar uma rápida e extensa implantação de redes de comunicações eletrónicas de 

elevado débito, mantendo, ao mesmo tempo, uma concorrência efetiva, sem afetar a 

segurança e o bom funcionamento das atuais infraestruturas públicas, a Diretiva promove o 

aumento da eficiência na utilização das infraestruturas existentes e a redução dos custos e 

dos obstáculos à realização de novas obras de engenharia civil. (…)”.  
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Desta forma, a NOS refere não compreender e não aceitar que o Regulador nacional, 

enquanto entidade que deve zelar pela correta aplicação do referido Decreto-Lei n.º 123/2009, 

venha aceitar as alterações unilaterais efetuadas pela MEO no texto das suas ofertas 

reguladas (ORAC e ORAP) objeto da presente consulta que, além de agravarem os custos 

com a instalação de redes de comunicações eletrónicas, conduzem a que essa instalação 

seja mais demorada (com mais burocracias/obstáculos e procedimentos associados) e que 

não seja assegurada uma concorrência efetiva (beneficiando a MEO em detrimento dos 

beneficiários), tudo em violação do quadro nacional e comunitário em vigor para o sector das 

comunicações eletrónicas.  

A NOS estrutura a sua pronúncia sobre esta matéria da seguinte forma: a) histórico associado 

à introdução pela MEO de processos aplicáveis ao drop de cliente; b) remoções de cabos de 

cliente; c) incompatibilidade do processo de instalação de cabos de drop de cliente proposto 

com a obrigação de EdI; e, d) outros aspectos. 

a) Histórico associado à introdução pela MEO de processos aplicáveis a drop de 

cliente  

Segundo a NOS há, desde logo que tomar em consideração o histórico associado ao 

tratamento dos cabos de drop de cliente no contexto das ofertas de postes da MEO.  

A NOS relembra que a MEO disponibiliza uma oferta de postes desde a década de 90, altura 

em que essa oferta decorria da obrigação que o Decreto-Lei n.º 292/91 indiretamente lhe 

colocava por via do direito conferido aos operadores de redes de distribuição de televisão por 

cabo de acederem à rede básica de telecomunicações em condições de plena igualdade103 e 

às condutas das redes de telecomunicações104.  

Assinala que é com base neste normativo105 que a então concessionária da rede básica 

celebrou com os operadores de redes de distribuição de televisão por cabo (onde se inclui a 

atual NOS) contratos que visavam o acesso e utilização da rede de condutas e postes da rede 

básica.  

                                                           

103 Cfr. alínea c), do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 292/91. 

104 Cfr. n.ºs 2 e 3 do artigo 11.º do mesmo Decreto-Lei. 

105 E dos que lhe sucederam ao longo do tempo, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 247/97, de 18 de setembro. 
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A NOS afirma que, desde o início da prestação do serviço pela concessionária da rede básica 

até à publicação da primeira versão da ORAP, em final de 2010, nunca o drop de cliente 

esteve abrangido pelas diversas ofertas que se foram sucedendo ao longo do tempo. Aliás, 

no contrato para acesso e utilização da rede de postes da rede básica que vigorou para a 

atual NOS, entre 1997 e 2008, estava expresso que o âmbito se aplicava à Rede de 

Distribuição dos beneficiários da oferta (e, por conseguinte, não aos cabos de drop de cliente).  

Prossegue a NOS referindo que, no que se refere à ORAP, não obstante ser feita referência 

aos cabos de drop de cliente, o processo aplicável era omisso106. A este propósito afirma que:  

 A secção “4.4. Intervenções” do texto do corpo da ORAP, define-as como “(…) 

Qualquer intervenção que seja necessário efetuar nos cabos e equipamentos do 

beneficiário instalados em postes e infraestrutura associada da MEO, 

nomeadamente para substituição de segmentos de cabos em avaria ou instalação 

de cabos de cliente (“drop” de cliente) entre o edifício de cliente e o PL do tipo TAP, 

PDO ou CD/PD, instalado num poste da MEO (…)”.  

 De acordo com o texto da oferta, nestas situações o beneficiário deverá “(…) formular 

um pedido expresso para intervenção, recorrendo ao centro de atendimento de 

operadores da MEO, de acordo com os procedimentos previstos no Anexo 3. (…)”  

 No entanto, no anexo 3, o procedimento descrito apenas é aplicável à situação das 

avarias e é-o na medida em que refere:  

“(…) Constatar a avaria em cabos e solicitar intervenção  

A avaria nos cabos é constatada pelo beneficiário, solicitando a intervenção para 

resolução da avaria detectada nos cabos instalados e equipamentos nos postes e 

infra-estrutura associada, através de telefonema para o Centro de Atendimento 

Operadores de avarias da PTC.  

 O beneficiário deverá apresentar à PTC a seguinte informação:  

 Identificação do beneficiário;  

 Referência do pedido de Acesso e Instalação (102xxxxxxx/103xxxxxxx) do cabo 

para o qual é solicitada a intervenção;  

                                                           

106 Conforme refere ter exposto ao Regulador, nas suas comunicações de 18.12.2015 e 18.03.2016. 
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 Tipo de Intervenção: Programada e não-programada; (…)”.  

Ou seja, no entender da NOS, o processo está desenhado para a solicitação de uma 

intervenção quando se verifica uma avaria no terreno, não estando prevista qualquer 

indicação para a tipificação da intervenção como uma instalação do drop, sendo requerida 

informação que, nesse caso, não é de todo aplicável.  

Para além da inexistência de um processo que possa ser aplicável à instalação dos cabos de 

drop, a NOS considera que os tempos e processo associado a estas intervenções não são, 

de todo, aceitáveis para a instalação de clientes finais. A NOS faz referência às suas 

comunicações de 2015 e 2016 para defender que o processo, se aplicado à instalação de 

drop de cliente, criaria uma situação de elevada discriminação e, também, de custos 

incomportáveis.  

Por tudo isto refere esta empresa que, desde a publicação da primeira versão da ORAP, 

nunca utilizou o processo de intervenção para esse tipo de instalação. E que seja do 

conhecimento da NOS, nenhuma outra empresa, seja a Vodafone, a Cabovisão ou a própria 

MEO107 o fazia.  

Afirma ainda a NOS que foi neste contexto que, em 05.10.2015, recebeu, por correio 

eletrónico, a informação da MEO de que os beneficiários deveriam passar a requerer as 

intervenções para instalação de drop de cliente no horário das 9 horas às 18 horas dos dias 

úteis, processo esse que foi depois reforçado em 05.11.2015 com a introdução de uma 

mailbox específica para envio desses pedidos.  

A NOS prossegue a sua exposição com a menção de que foi a partir destas comunicações 

que interpelou a MEO no sentido de ser esclarecido o processo que estava a ser proposto. E 

afirma que se recusou a implementá-lo, na medida em que tinha subjacente uma alteração 

aos termos da oferta (concretização do processo de instalação de drop de cliente que, até 

então, era omisso) que, não sendo de comum acordo com os beneficiários, a MEO não 

poderia, sem aprovação prévia da ANACOM, impor unilateralmente.  

                                                           

107 No entender da NOS, para aferir da razoabilidade das condições especificadas na ORAP é importante verificar 

se a MEO seguia um processo similar para instalação dos cabos de drop dos seus clientes. Não obstante não 

existir à data a obrigação de EdI, existia uma obrigação de não discriminação. Atendendo ao impacto do processo, 

a sua aplicação implicaria necessariamente o incumprimento dessa obrigação.  
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Assinala também que, na sequência destes esclarecimentos, a NOS remeteu, em 28.04.2016, 

um convite à MEO para se definir um processo de instalação de drop de cliente que fosse 

adequado às especificidades dessa operação, sem que a MEO tenha, desde então, 

respondido ou demonstrado interesse em encontrar uma solução que fosse ao encontro dos 

interesses das duas partes.  

Assim e até à presente data, esclarece a NOS que manteve o processo de instalação de drop 

de cliente que, desde o lançamento da primeira versão da oferta, implementou. Mais refere a 

NOS que a MEO não pode alegar desconhecimento, atenta a não utilização, por nenhum 

operador, do processo108 que a MEO, a partir de finais 2015, alegou estar em vigor desde o 

lançamento da oferta em 2010109.  

Refere que, ao longo de todos estes esclarecimentos, que se prolongaram até fevereiro de 

2016, a MEO nunca referiu qualquer intenção de proceder à faturação dos cabos de drop de 

cliente. Ainda segundo a NOS, na sua comunicação de 25 de fevereiro, a MEO faz referência 

a 14 pedidos de intervenção da NOS para instalação de drop (que a NOS afirma desconhecer 

que tenham sido feitos), em relação aos quais diz não ter recebido cadastro e para os quais 

não apresenta qualquer reclamação de valor de ocupação. 

Atento o pedido que a MEO efetuou à ANACOM no contexto da resolução de litígios com a 

Vodafone sobre o tema dos cabos de drop, a NOS considera particularmente estranho que a 

MEO, no âmbito das interações ocorridas entre 2015 e 2016, não tenha alguma vez referido 

o tema da cobrança da ocupação de postes no contexto dos cabos de drop de cliente.  

Informa que a primeira vez que a MEO suscitou a questão do pagamento dos cabos de drop 

de cliente à NOS foi, muito recentemente e indiretamente, em carta de 25.05.2018, onde 

denunciou um conjunto de ocupações. E, mesmo aí, a NOS refere que apenas compreendeu 

que essa era a intenção da MEO, já em finais de julho, altura em que concluiu o levantamento 

das zonas para as quais a MEO invocou ocupações indevidas, mas sem esclarecer do que 

se tratavam.  

                                                           

108 A NOS, através da decisão da ANACOM sobre o diferendo que opõe a MEO à Vodafone relativo aos cabos de 

drop de cliente, teve conhecimento de que a Vodafone durante alguns meses terá adotado esse processo, mas 

pela informação disponível, tudo indica que até 2015, pelo menos, também não o aplicava e, desde meados de 

2017, deixou de o utilizar.  

109 Nota a existência de drop de cliente, dos vários operadores, claramente visíveis no terreno, que não eram 

compatíveis com a não utilização do processo invocado pela MEO. 
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Mais afirma que esta posição é, para si, uma surpresa, uma vez que a oferta não prevê um 

preço de ocupação para drop de cliente. Aliás, para a NOS, tanto não o prevê que, na ORAP 

v5, a MEO teve a necessidade de explicitar que o preço associado à fixação em postes se 

aplicaria quer a cabos de rede quer a cabos de cliente (drop).  

Esta alteração da oferta suscita várias dúvidas à NOS, questionando a empresa que se este 

era o entendimento, desde o início da MEO:  

 porque razão demorou 7 anos a torná-lo explícito na oferta? A NOS dá nota que este 

suposto “esclarecimento” não é um pormenor. Como referiu, tomando em 

consideração o parque de drop da NOS, este “esclarecimento” representa um 

potencial de acréscimo de receita relativa a ocupações para a MEO de [IIC]     . 

                   [FIC] euros por ano110 e, portanto, um acréscimo de custos recorrentes 

de igual valor para a NOS, diretamente imputável à sua base de clientes ativos.  

 porque é que o seu preçário nunca foi transparente? Segundo a NOS, a MEO sabia, 

melhor que ninguém, que tal entendimento era contrário a toda a prática de quase 

20 anos das suas ofertas de postes que antecederam a ORAP.  

 porque razão nunca abordou diretamente o tema do pagamento do preço de 

ocupação no caso de drop com os beneficiários, quando sabia perfeitamente que não 

havia um entendimento comum entre oferente e clientes grossistas e que ninguém 

estava a pagar esse valor? 

 qual o motivo pelo qual só em 2018 e de modo pouco transparente, é que suscitou o 

tema de pagamento das ocupações em poste destas ligações? 

Para a NOS, estas perguntas têm uma só resposta: o entendimento que a MEO veio agora a 

tornar claro, nomeadamente com a ORAP v5, nunca esteve na base da definição dos preços 

da oferta. Para a NOS, desde 2015 que se observa uma tentativa da MEO de tornar realidade 

algo que apenas se pode aceitar se se forçar a aplicação das regras da ORAP, o que a seu 

ver é o que está a ocorrer, quer no caso do processo de intervenções previsto na ORAP, quer 

quanto à aplicação do preço de ocupação de postes a estas ligações de cliente.  

                                                           

110 Estimativa que utiliza o pior cenário, onde a MEO venha invocar que as instalações de drop pré-ofertas 

reguladas também deverão ser abrangidas.  



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  173/368 

 

No que se refere ao primeiro caso, a NOS afirma que a MEO, desde outubro de 2015, tem 

vindo a tentar fazer crer que o mesmo também abrangia drop de cliente e que, portanto, as 

alterações que então tentou implementar, mais não eram do que melhorias pró-ativas do 

processo de instalação de drop que já estava previsto. Para a NOS tal é falso, acrescentando 

que não deixa de ser risível a tentativa da MEO em tentar contextualizar as suas 

comunicações de finais de 2015 como fazendo parte de uma sua iniciativa de melhorar as 

condições de instalação de drop de clientes. Para a NOS, uma vez que não existe informação 

de que alguém usasse o referido processo, ninguém se poderia queixar. Daí questionar a 

razão para a MEO decidir fazer uma alteração ao mesmo. 

Mas, segundo a NOS, mais gritante é a razão porque a MEO considerava que esse processo 

estava implementado quando ninguém, pelo que se sabe, o usava. 

Para a NOS, a MEO sabia perfeitamente que a maioria dos beneficiários não usava o referido 

processo, que a oferta estava mal desenhada e era omissa no que à instalação de drop de 

cliente em concreto se referia. Assim, se quisesse impor a sua visão, sem ter de passar pelo 

escrutínio do Regulador, só restava, segundo a NOS, tentar “atirar o barro à parede” e, 

indiretamente, tornar público o seu “entendimento” de que o processo sempre havia estado 

previsto, anunciando alterações ao mesmo. Menciona também que todos os que aderissem a 

essa posição ficariam, automaticamente, condicionados na sua defesa futura de que a 

suposta alteração era, na realidade, a introdução de um novo processo que, necessariamente, 

requeria passar pelo crivo do Regulador.  

Porém, este era, no entender da NOS, o primeiro passo do verdadeiro objetivo da MEO, que 

consistia em passar a cobrar essas ocupações. Afirma que, como a MEO bem sabia, se ao 

mesmo tempo que anunciasse a suposta “alteração de processo”, explicitasse o aspecto 

central da faturação dessas ocupações, nenhum operador aceitaria o novo processo111.  

Portanto, para a NOS, a MEO nunca fez qualquer referência a esse “pormenor” que, na 

realidade, era central na sua estratégia. Segundo a NOS, seria nesse momento, da aceitação 

do novo processo pelos beneficiários e com a primeira fatura paga, que a MEO teria a base 

necessária para tornar a ficção que havia desenvolvido uma realidade.  

                                                           

111 Refere que a fatura não tem qualquer marcador que diferencie uma ocupação de drop ou uma ocupação de 

rede de operador, dificultando a validação de uma eventual cobrança deste tipo de ocupação.  



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  174/368 

 

Prossegue a NOS referindo que do seu conhecimento apenas a Vodafone, temporariamente, 

implementou e pagou essas ocupações. Assim, perante a obrigação de publicar novas ofertas 

em sequência da análise do mercado 3a, a MEO foi forçada a tornar clara a sua intenção, 

explicitando os preços de ocupação como sendo aplicáveis aos cabos de drop de cliente.  

Para a NOS, é evidente que, se o seu entendimento sobre os cabos de drop de cliente era 

desde o início o que agora alega ser e estivesse de boa fé neste processo, a MEO teria logo, 

em 2015, publicado uma nova versão da oferta com o novo processo e a explicitação do 

tarifário. Mas não o fez e, certamente, não foi por estar distraída, dado que a NOS desde o 

início repudiou o processo precisamente por considerar que o mesmo não se consubstanciava 

numa alteração de um procedimento existente, mas antes por ser uma imposição unilateral 

de um novo procedimento.  

Para a NOS, se a MEO tivesse confiança na sua razão, o que teria feito era publicar uma nova 

versão da oferta. No entender da NOS, não o fez porque, por um lado, historicamente estes 

cabos estão excluídos da faturação da ORAP na medida em que não são propriedade dos 

beneficiários e, como tal, não existe legitimidade jurídica para a MEO os faturar. Por outro, 

porque a aplicação do preço de fixação em poste aos cabos de cliente é totalmente contrária 

ao princípio de orientação para os custos (e de EdI) a que a MEO está obrigada, constituindo 

um enriquecimento ilícito desse operador.  

b) Remoções de cabos de cliente  

Para a NOS, tendo em conta que a propriedade do cabo de cliente não é dos beneficiários, 

deverá ficar claro na ORAP (e na ORAC) que o procedimento de remoção de cabos “mortos” 

não é aplicável nos casos de drop de cliente, pois, mesmo após o desligamento do serviço 

com um operador, o cliente deverá reter o direito de ter a infraestrutura, que é sua propriedade, 

disponível para ser utilizada pelo operador que venha a escolher para lhe fornecer o serviço 

no futuro. Na opinião da NOS, este seria o racional da legislação nacional e europeia que tem 

vindo a ser aprovada no sentido de remover as barreiras ao desenvolvimento de redes de 

nova geração e, em particular, da BCRD112, promovendo a utilização conjunta das 

                                                           

112 Broadband Cost Reduction Directive – Diretiva n.º 2014/61/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

15.05.2014, relativa a medidas destinadas a reduzir os custos com implementação de redes de comunicações 

eletrónicas de elevado débito. 
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infraestruturas existentes e possibilitando uma implementação mais eficiente de novas 

infraestruturas.  

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, “é obrigatória 

a utilização das infraestruturas de telecomunicações já instaladas sempre que as mesmas 

permitam suportar os serviços a prestar e a tecnologia a disponibilizar”, o que, segundo a 

NOS, permitiria concluir que, uma vez instalado o drop de cliente, o mesmo pode ser utilizado 

pelo operador subsequente (que venha a servir o cliente), não fazendo sentido obrigar os 

beneficiários a proceder à sua remoção e muito menos imputar procedimentos e custos da 

mesma aos beneficiários.  

Salienta ainda que a cobrança aos beneficiários do custo de ocupação de um cabo de cliente, 

mesmo que se ignorasse o aspecto central da propriedade do mesmo ser do cliente, é 

claramente discriminatória. A este propósito acrescenta que, efetivamente, para a MEO, o 

custo da sua rede de postes integra os custos de estrutura da sua empresa, sendo 

independente dos clientes que, a cada momento, estão ligados. Neste contexto, argumenta 

que não existe qualquer custo de oportunidade para a MEO em manter instalados cabos de 

drop mesmo quando o cliente desativa o serviço. Já no caso dos beneficiários, com a 

introdução de um preço de ocupação cria-se, a seu ver, uma situação duplamente 

discriminatória. Por um lado, esses custos não poderão ser afetos à operação como um todo, 

mas, antes, a cada cliente individual. E, por outro lado, em caso de desligamento, o 

beneficiário é confrontado com uma escolha que, em qualquer cenário, o penaliza fortemente. 

Ou mantém o cabo instalado pagando o preço da ocupação mensal, ou opta por o desinstalar, 

implicando um custo extraordinariamente elevado: o custo de deslocação do seu técnico, 

acrescido de um eventual acompanhamento, que poderá ir até 86 euros.  

A imprevisibilidade destes custos, na medida em que o beneficiário apenas saberá que 

incorrerá no custo de acompanhamento aquando da solicitação do serviço, implicam, segundo 

a NOS, uma oneração do plano de negócios dos beneficiários que não tem qualquer 

equivalência com os custos que a MEO enfrenta na sua operação.  

c) Incompatibilidade do processo de instalação de drop com a obrigação de EdI  

A NOS assinala que a conclusão do Regulador, de que os beneficiários poderão, sem 

dificuldade na fase de projeto da instalação, pré identificar que tipo de drop (se ocupa um 

poste ou vários postes) irá ser instalado e, nessa medida, desencadear o procedimento 
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correto, está errada. Mais assinala que, mesmo que a Extranet ORAP esteja completa (o que 

não sucede hoje em dia com as plantas de traçados de postes, onde os beneficiários efetuam 

o levantamento do cadastro dos postes da MEO no âmbito dos pedidos de acesso que 

efetuam113), essa plataforma não tem informação que apenas é possível identificar no terreno, 

o que impacta, de modo direto, na avaliação do número de postes a utilizar.  

A NOS refere que os casos mais comuns são o de o poste que o beneficiário perspetivava 

utilizar estar em terreno privado (impossibilitando o acesso e impondo a necessidade de se 

seguir um caminho alternativo com mais postes) e o de haver elementos da paisagem urbana 

que impedem o acesso ao poste pretendido (e.g. árvores de grande dimensão).  

Para a NOS, estes seriam dois exemplos demonstrativos de que os beneficiários, com o 

processo proposto pela ANACOM, não conseguirão evitar incorrer em custos adicionais. 

Salienta-se que são custos que, na realidade, a MEO não incorrerá (na medida em que os 

seus técnicos poderão, independentemente do número de postes envolvidos, instalar os 

cabos de drop de cliente sem qualquer pré-aviso). Salienta a NOS que, para além dos custos 

associados à duplicação dos custos de deslocação de técnicos (e de acompanhamento), há 

também que considerar os custos associados à insatisfação do cliente pois trata-se de uma 

instalação que requer agendamento e disponibilidade do cliente, que não tem sucesso e gera 

elevada insatisfação, situação que a MEO poderá utilizar em seu favor para se diferenciar 

face à concorrência.  

A NOS menciona que o mesmo sucede com a imposição de um agendamento prévio com um 

prazo mínimo de 6 horas úteis (em que o horário útil termina às 17 horas de cada dia útil), de 

todas as instalações de drop de cliente que utilizem mais do que um poste, onde a MEO irá 

usufruir de uma vantagem competitiva muito relevante face aos seus concorrentes. Está-se, 

pois, perante uma proposta do Regulador que não respeita o princípio de EdI e que não 

satisfaz as condições enunciadas para os casos de exceção. Segundo a NOS, esta 

                                                           

113 Refere a NOS que atualmente, quando um operador efetua um pedido de informação, recebendo a planta da 

MEO com o traçado de postes que esta tem no seu cadastro, os beneficiários efetuam visitas ao terreno para 

efetuar o levantamento dos postes efetivamente existente. É com base na planta corrigida por si que os 

beneficiários efetuam o pedido de viabilidade (o qual é pago, não obstante terem efetuado o trabalho de correção 

da informação de cadastro desta). Para a NOS, poder-se-á questionar porque razão os beneficiários aceitam este 

procedimento. A resposta é, a seu ver, simples: caso não o façam, e a MEO em acompanhamento (ou 

postumamente em cadastro) verifique que o número de postes no terreno não está de acordo com o inserido no 

pedido de viabilidade, é invocado um incumprimento da oferta. Isto é, ou os beneficiários aceitam efetuar o 

levantamento pela MEO, ou incorrem num incumprimento da oferta.  
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antecedência mínima de agendamento, com possibilidade de recusa pela MEO da hora 

proposta, tem sérios impactos na capacidade dos beneficiários em otimizar a sua operação 

de instalação de clientes. Em termos práticos, impossibilita os beneficiários de realizar 

instalações no próprio dia da venda e limita fortemente as situações em que a instalação será 

efetuada no dia seguinte ao da venda. Segundo a NOS, o beneficiário apenas saberá que a 

sua proposta de agendamento foi aceite 4 horas úteis depois de a remeter à MEO, o que 

implica que, para uma instalação a realizar no próprio dia da venda, esta terá de ocorrer até 

às 11 horas da manhã. Como a resposta da MEO apenas virá 4 horas úteis depois114, o 

beneficiário apenas poderá confirmar com o cliente após essa resposta (serão poucos os 

clientes que aceitarão ficar com a sua vida condicionada sem ter a certeza de que a instalação 

ocorrerá). Já para uma venda ser instalada no dia seguinte, o processo implica que terá de 

ser concretizada até às 13 horas do dia N (o dia da venda) ou já não será possível confirmar 

ao cliente, nesse mesmo dia, se a MEO aceita, ou não, o agendamento para o dia N+1. 

Portanto, para a NOS, é evidente a complexidade e burocracia que a proposta do Regulador 

implicará no terreno, bem como a realidade incontornável de que, a MEO, para as suas 

equipas, não terá qualquer restrição para melhorar e implementar processos para assegurar 

vendas e ativações no próprio dia.  

A constatação de que a MEO não tem, de acordo com os dados que remeteu à ANACOM, um 

prazo médio inferior às 6 horas úteis não assume, segundo a NOS, relevância, uma vez que 

esses dados descrevem uma realidade estática e não dinâmica e, portanto, parte do 

pressuposto errado de que os operadores não têm incentivo a melhorar os seus processos 

para redução desses prazos. Na visão da NOS, a aplicação deste agendamento prévio para 

a instalação de drop de clientes redundará, na prática, na eliminação, para os beneficiários, 

de um fator de diferenciação no mercado que, se mantém intacto para a MEO, implicando 

uma clara discriminação em seu favor e um incumprimento flagrante e inaceitável do princípio 

de EdI.  

Para além disso, a NOS diz que o processo preconizado pela ANACOM não elimina a 

possibilidade de a MEO impor, aos seus concorrentes diretos, o reagendamento das 

instalações dos clientes destes. Esta possibilidade é, a seu ver, incompreensível e inaceitável 

à luz do princípio da EdI, porque num mercado onde o Regulador reclama dos operadores 

                                                           

114 A NOS afirma que o Regulador nem sequer prevê que, na ausência de uma resposta neste prazo, o 

agendamento seja considerado tacitamente aceite pela MEO, pelo que o beneficiário poderá ter de esperar ainda 

mais tempo para poder agendar/confirmar a instalação com o seu cliente.  
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que os seus processos não estão suficientemente orientados às necessidades dos clientes, é 

o próprio Regulador que, num dos processos mais sensíveis (o da ativação de um novo 

cliente), subordina o interesse dos clientes dos beneficiários (e só os dos clientes destes) aos 

interesses e disponibilidade do seu principal concorrente.  

Relativamente à antecedência do pedido de agendamento de uma instalação de cliente, a 

NOS salienta que a exposição do cliente às ofertas da concorrência assume especial 

criticidade neste momento, na medida em que ainda decorre o período em que o cliente pode 

rescindir sem penalização. Segundo a NOS, permitir um processo de instalação onde um 

operador, por via da informação que obtém do negócio grossista, fica na posse da informação 

necessária para efetuar ações comerciais, de angariação ou retenção de um cliente dos seus 

concorrentes diretos115, seria manifestamente destorcedor das normais condições de 

concorrência do mercado. E o facto de não existir visibilidade simétrica relativamente às 

instalações da MEO é claramente contrário ao princípio da EdI116.  

Outro aspecto que a NOS considera ser motivo de especial preocupação prende-se com a 

possibilidade de acompanhamento de um técnico da MEO no processo de instalação de drop 

de cliente. Esta possibilidade é, no entender da empresa, claramente discriminatória e 

geradora de fortes riscos, na medida em que os técnicos da MEO podem introduzir 

dificuldades no processo de instalação, sem que existam razões objetivas para tal, sendo o 

controlo posterior dessas situações claramente insuficiente e ineficaz.  

Adicionalmente, argumenta a NOS que há que considerar que o pagamento do 

acompanhamento implica um custo adicional que, à semelhança do que ocorre numa 

reparação de avaria de cliente, é diretamente imputável ao cliente em concreto e onera, de 

modo excessivo e discriminatório (na medida em que a MEO não incorre nesse custo), o custo 

de aquisição dos clientes. Para tal, basta, segundo a empresa, considerar que qualquer 

instalação efetuada após as 17 horas implicará um custo de acompanhamento de 86 euros, 

o que, atendendo ao período de fidelização normalmente contratado, representará um 

aumento de 3,60 euros por mês nos custos por cliente (estimando que terá um impacto na 

NOS de [IIC]              [FIC] euros por ano).  

                                                           

115 No imediato ou no futuro, na medida em que a morada ficará sinalizada como tendo iniciado um contrato na 

data da instalação. 

116 O que, no entender da NOS, viola a referida legislação nacional (incluindo do Decreto-Lei n.º 123/2009) e 

comunitária (incluindo da Diretiva n.º 2014/61/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15.05.2014) por não 

assegurar uma concorrência efetiva. 
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Pelo exposto, a NOS considera essencial que a ANACOM proceda à revisão do processo de 

instalação de drop de cliente em vários postes no sentido de impor o processo previsto para 

a instalação de drop de cliente para um só poste, incluindo o que se refere ao 

acompanhamento (opcional e a encargo da MEO).  

Em suma, conforme atrás entende demonstrar, considera a NOS que com as alterações e 

interpretação que a MEO pretende dar às ofertas objeto da presente consulta não estão 

assegurados os princípios da concorrência, do acesso aberto, da igualdade e não 

discriminação, da eficiência, da transparência e da neutralidade tecnológica.  

d) Outros aspectos  

Relativamente à capacidade dos postes em sustentar um determinado número de cabos117 

(limite que, segundo a MEO, caso fosse ultrapassado, colocaria em causa a integridade dos 

postes), a NOS salienta que os cabos de drop assumem tipologias muito distintas das dos 

cabos de rede de distribuição e que, por essa via, qualquer comparação padece de um vício 

de base. Também refere que as tipologias de cabo de drop identificadas na ORAP estão 

incompletas e excluem os cabos de cliente utilizados nas redes HFC, devendo a especificação 

dos cabos de drop da ORAP ser completada de modo a contemplar os seguintes:  

 RG11 Auto suportado  

 RG11  

 RG6 Auto suportado  

 RG6  

Por sua vez, a NOWO/ONI referem que a ORAP v5 alterou significativamente os 

procedimentos associados a drop de cliente que passam a ser tratados como acesso e 

instalação. Consideram as alterações118 críticas e gravosas, tendo sido adicionalmente 

introduzidos os seguintes preços aplicáveis a drop de cliente: 

a) validação, registo e tratamento do pedido de acesso e instalação: 18,00 euros/pedido;  

b) mensalidade por ponto de fixação do drop: 1,25 euros.  

                                                           

117 Tema que seria relevante na partilha de pontos de fixação por mais do que um cabo de cliente. 

118 Vide comentários da NOWO/ONI de 09.06.2017, na sequência da publicação pela MEO da ORAP v5, entretanto 

suspensa. 
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Para além disso, dado que a MEO segue procedimentos semelhantes aos dos beneficiários, 

a NOWO/ONI argumentam que o ponto decisional D20 traduz-se numa violação do padrão 

EdI, ao impor aos beneficiários novos procedimentos, que não são seguidos pela própria 

MEO. Assim sugerem as seguintes alterações em matéria de drop de cliente: 

a) devem continuar a ser tratados como intervenções; 

b) devem estar apenas sujeitos ao dever de notificação prévia sem qualquer prazo mínimo 

de pré-aviso; 

c) o número de postes necessários para o drop será determinado no terreno em função das 

circunstâncias particulares de cada caso; 

d) a MEO poderá acompanhar a intervenção, se assim o quiser fazer, mas o beneficiário 

não ficará sujeito ao pagamento do acompanhamento, nem a atrasos por espera pela 

chegada do técnico da MEO; e, 

e) o beneficiário deverá, após conclusão da intervenção, enviar à MEO o cadastro respetivo, 

dentro dos prazos aplicáveis a cadastros. 

Para a Fibroglobal, os procedimentos propostos no SPD poderão estar ajustados às 

instalações de drop de cliente em meio urbano, que serão a maioria das situações a nível 

nacional, nomeadamente nas áreas mais densas e onde se concentram a maior parte dos 

clientes/acessos, porque nessas áreas prevalecem as situações de instalação de drop curtos, 

em que só é necessário recorrer a um poste. No entanto, em zonas rurais ou menos 

densamente povoadas, onde atua a Fibroglobal, refere que a situação é diferente, já que 

nestas zonas se verifica uma prevalência significativa de drop longos em que é necessário 

recorrer a mais do que um poste, situação muito comum na atividade desenvolvida pela 

Fibroglobal.  

Assim, para a Fibroglobal, que só atua em zonas rurais ou menos densamente povoadas, a 

adoção dos procedimentos propostos no SPD terá implicações a nível dos custos suportados 

na instalação de drop de cliente e a nível dos respetivos prazos de instalação. Esta empresa 

afirma que terá um custo adicional mínimo para drop de clientes que utilizem mais do que um 

poste, de 18 euros e, em caso de acompanhamento da intervenção pela MEO (que é opcional 

e não pode ser negada pelo beneficiário da oferta), de 40 a 120 euros em horário normal, o 

que são aumentos muito significativos, que comprometem os preços de instalação de 150 
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euros (Zona Centro) e 175 euros (Açores) que constam das ofertas de referência da 

Fibroglobal. Em termos de prazos, a empresa refere que a necessidade de agendamento 

prévio da instalação, com uma antecedência entre 6 horas úteis e 24 horas úteis, poderá 

implicar um aumento do prazo de instalação de acessos, com potencial impacto negativo que 

daí decorrerá para os clientes.  

Para concluir, a Fibroglobal sugere que o ponto decisional D20 se aplique à instalação de 

drop de cliente envolvendo até quatro postes da MEO, o que permitiria salvaguardar as 

intervenções em zonas rurais ou menos densamente povoadas, onde custos mais elevados 

e prazos de instalação longos se podem projetar negativamente sobre as populações locais. 

Tendo terminado a síntese das pronúncias sobre a matéria de drop, importa reiterar que, no 

âmbito das diligências complementares desenvolvidas pela ANACOM no procedimento em 

curso, em 20.09.2018, foi solicitada à MEO e aos beneficiários da ORAP informação mais 

detalhada sobre os procedimentos seguidos na instalação de drop de cliente no âmbito da 

ORAP. A MEO e os beneficiários da ORAP responderam à ANACOM em 04.10.2018, tendo 

fornecido as informações solicitadas. Após análise das respostas apresentadas e na medida 

em que subsistiam dúvidas, a ANACOM entendeu ser necessário solicitar elementos 

adicionais à MEO, bem como à NOS e à NOWO, o que fez através de ofícios remetidos em 

17.10.2018. Estes operadores responderam em 31.10.2018, com exceção da NOS que, após 

pedido de prorrogação de prazo, que lhe foi concedido, apresentou a sua resposta em 

06.11.2018. Logo depois, em 14.11.2018 e em 14.12.2018, foram solicitados novos 

esclarecimentos à MEO, especificamente informação de custeio relativa aos anos de 2010 

até 2017 e sobre o número de fixações de cabos de rede em postes da MEO, da própria 

empresa e dos beneficiários. A MEO respondeu em 29.11.2018 e em 15.01.2019, 

respetivamente. 

Ainda no contexto das diligências complementares realizadas sobre esta matéria, entre 

30.10.2018 e 09.11.2018, foram realizadas reuniões, a pedido da ANACOM, com as 

empresas subcontratadas para efeitos da instalação de drop de cliente identificadas pelos 

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

mais aprofundadamente os procedimentos seguidos neste tipo de instalação.  

É importante referir que um dos instaladores subcontratado pela MEO, conforme identificado 

pela própria, não deu resposta à solicitação da ANACOM para reunir com esta Autoridade.  
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Entendimento da ANACOM 

Das reuniões realizadas com as empresas subcontratadas para efeitos da instalação de drop 

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

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

instalador de cabos de drop de cliente que efetua este tipo de trabalhos para a MEO e 

simultaneamente para alguns beneficiários da ORAP (doravante ‘instalador comum’). Do 

testemunho desse “instalador comum” foi possível identificar a existência de diferenças entre 

os procedimentos seguidos, na prática, nos trabalhos efetuados para a própria MEO face aos 

procedimentos que a MEO pretende que sejam seguidos pelos beneficiários.  

Foi possível apurar através do testemunho desse “instalador comum” que é precisamente em 

relação aos cabos de drop de cliente que existe um maior número de ordens de serviço em 

comparação com o número de ordens de serviço para instalação de cabos de rede, pelo que 

quaisquer complexidades operacionais introduzidas a este nível prejudicam o serviço ao 

cliente e têm um impacto negativo em termos de custos. Este “instalador comum” referiu 

também que não existe qualquer distinção, na prática, entre uma instalação de cabo de drop 

de cliente efetuada para a MEO e uma instalação do mesmo tipo de cabo efetuada para um 

beneficiário.  

Nesta sequência, verificou-se que o processo que sempre foi seguido, quer no contexto dos 

trabalhos efetuados para a MEO, quer no contexto dos trabalhos efetuados para outros 

operadores, consiste em não efetuar qualquer notificação prévia de instalação de cabos de 

drop de cliente, dado que não existem situações que possam pôr em causa a segurança do 

poste, tendo os instaladores a formação necessária e suficiente, no âmbito da ORAP (e 

ORAC), incluindo no contexto de segurança no trabalho, para aferir as condições (ideais e 

seguras) de instalação deste tipo de cabos em postes.  

Conforme evidenciado pela generalidade dos instaladores com quem a ANACOM reuniu, 

constitui uma regra básica inerente aos trabalhos dos instaladores, seguida pelos seus 

técnicos, a de não efetuarem trabalhos nos postes a não ser que os técnicos tenham a certeza 

absoluta de estarem reunidas as adequadas condições de segurança ao nível da estabilidade 

antes e após a instalação do cabo de drop de cliente. Caso tais medidas de segurança não 

fossem devidamente acauteladas, reconhecem, naturalmente, que estariam a colocar em 

risco a sua própria integridade física.  
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Foi ainda confirmado que a MEO não efetua quaisquer acompanhamentos dos trabalhos de 

instalação de cabos de drop de cliente para si própria, procedendo apenas a auditorias 

posteriores para um conjunto muito limitado de instalações. Também se concluiu que os 

beneficiários efetuam auditorias posteriores ao momento da intervenção, com base em 

amostras, para verificar as condições de instalação de drop de cliente realizadas pelos 

instaladores subcontratados. 

No que respeita às pronúncias recebidas, a ANACOM entende que deve, antes de mais, 

clarificar que não existia qualquer contradição no conceito de notificação prévia sem qualquer 

prazo mínimo de antecedência. O que este conceito significava é que sempre que precisasse 

de aceder à infraestrutura da MEO (e.g., subir a um poste), o beneficiário deveria notificar a 

MEO antes do acesso ocorrer, sem que para tal fosse especificado um concreto prazo mínimo 

de antecedência. 

Regista-se a discordância da MEO em relação ao entendimento da ANACOM sobre a 

“simplificação” dos procedimentos de instalação e a isenção de pagamento pelo 

acompanhamento da instalação de drop de cliente que envolva apenas um poste da MEO.  

Todavia, a ANACOM em face das informações e respostas entretanto recebidas considera 

que a solução preconizada no SPD, mesmo para os casos em que se tentou simplificar o 

processo (i.e., instalações de cabos de drop envolvendo apenas um poste da MEO), seria 

mais exigente para os beneficiários face ao que tem sucedido na prática e para a maior parte 

das instalações que implicam o acesso aos postes (e condutas) da MEO, no âmbito das quais 

não houve notificação prévia, não houve acompanhamento por parte da MEO, nem houve 

quaisquer pagamentos.  

Considerando que existem instaladores que efetuam trabalhos quer para a MEO, quer para 

os beneficiários da ORAP, não se identifica, tendo por base o princípio da EdI, o motivo para, 

a MEO não acompanhar a maioria dos trabalhos de instalação dos seus próprios cabos de 

drop de cliente (conforme informação prestada pelo “instalador comum”) pretendendo nos 

casos de instalação dos cabos de drop de cliente dos beneficiários proceder sempre (ou quase 

sempre) a esse acompanhamento. Veja-se, a este propósito, as percentagens de 

acompanhamentos realizados pela MEO no período em que a Vodafone notificou previamente 

as instalações de drop de cliente que, segundo a própria empresa – e não desmentido pela 

MEO –, foram na ordem dos 90%.  
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Neste contexto, como se concluiu na secção 3.1.3 deste relatório especificamente em relação 

à instalação de cabos de rede dos beneficiários, a ANACOM entende que os 

acompanhamentos a realizar pela MEO, e a faturar aos beneficiários, devem apenas ocorrer 

em situações mais problemáticas, e necessariamente esporádicas de acesso dos 

beneficiários da ORAP aos postes da MEO, e não em toda e qualquer situação, por forma a 

evitar, entre outros, o aumento dos custos dos beneficiários na instalação dos clientes face 

aos incorridos pela própria MEO. No caso dos cabos de drop de cliente, entende-se que, por 

não terem impacto na estabilidade dos postes (informação confirmada pelos instaladores com 

quem a ANACOM reuniu), considera-se que não devem ser abrangidos por estas situações 

de acompanhamento, o que, na prática, tem acontecido sem que se tenha conhecimento de 

consequências, designadamente para a MEO. 

Ora, é precisamente pelo facto de pretender acompanhar os trabalhos de instalação de todos 

os cabos de drop de cliente dos beneficiários da ORAP, que a MEO vem requerer que seja 

definido um prazo de antecedência, de 6 a 24 horas úteis, entre a data/hora de receção do 

pedido e a data/hora de início dos trabalhos de instalação do drop de cliente, prazo esse que 

não segue internamente (de acordo com o testemunho do instalador por si contratado, com 

quem a ANACOM reuniu), ou seja, na instalação de drop dos seus próprios clientes. Neste 

sentido, não podem ser acolhidas as alegações da MEO de que os instaladores por si 

contratados efetuam trabalhos nas suas infraestruturas regendo-se por contratos, normas e 

condições específicas (incluindo a eventual denúncia contratual por incumprimento), 

enquanto os beneficiários da ORAP apenas têm as suas responsabilidades abrangidas por 

esta oferta e os instaladores subcontratados pelo beneficiário não executam trabalhos em 

infraestruturas do mesmo, mas sim de terceiros (i.e., da MEO). Na verdade, também os 

beneficiários se regem por regras que estão plasmadas na ORAP e têm igualmente 

responsabilidades perante a MEO. 

Assim, constatou-se que, quer a notificação prévia (ou a posteriori), quer o agendamento, da 

instalação de cabos de drop de cliente do beneficiário, introduziriam, desnecessariamente, 

entraves num processo que, na prática, tem funcionado sem qualquer percalço, sendo que os 

mesmos impactam no equilíbrio entre as condições aplicáveis à MEO e as condições 

aplicáveis aos beneficiários seus concorrentes.  

Com toda a instrução que foi promovida no âmbito deste procedimento, a ANACOM conseguiu 

assim verificar que as (boas) práticas do mercado têm sido suficientes/adequadas, pelo que 

se pode entender que de ora em diante não se justifica a exigência de notificação prévia e 
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agendamento de instalação de drop de cliente, sublinhando-se que a sua imposição coerciva 

poderia agora introduzir desequilíbrios que não se fizeram sentir até esta data, dando origem 

a litígios que, por enquanto, se resumem ao que a MEO promoveu contra a Vodafone. 

Acresce que o acompanhamento das instalações dos cabos de drop de cliente dos 

beneficiários, com a correspondente faturação, a ocorrer conforme pretendido pela MEO, iria 

resultar num aumento significativo dos custos dos beneficiários (que seriam refletidos nas 

suas ofertas) face aos custos incorridos pela MEO na instalação dos cabos de drop para os 

seus próprios clientes, os quais poderiam ascender a 104 euros por cada acompanhamento 

fora do horário útil, como decorre do ponto decisional D2. Ora, tal diferença de custos, 

agravada pelo histórico de percentagem de acompanhamentos realizados pela MEO na 

instalação de drop de cliente dos beneficiários acima mencionado, colide com o princípio de 

EdI e colocaria os beneficiários numa posição concorrencial desvantajosa na disputa de 

clientes a nível retalhista. 

Este agravamento das condições concorrenciais face à prática generalizada na instalação dos 

cabos de drop de cliente é absolutamente contrário ao espírito subjacente à análise dos 

mercados nos quais se inserem as obrigações de acesso a postes e condutas e, de acordo 

com a qual, relembre-se, a não imposição do acesso à FO da MEO se prendeu, 

designadamente, com a aplicação de condições mais favoráveis das, até então, aplicáveis no 

acesso às infraestruturas da MEO. 

Adicionalmente, a ANACOM entende que a justificação apresentada pela MEO para a 

necessidade de acompanhar as instalações de drop de cliente a realizar pelos beneficiários, 

atenta uma alegada perigosidade associada a essas instalações, não colhe. Com efeito, tal 

como já referido no SPD, relativamente à existência de um fator de risco acrescido para a 

estabilidade dos traçados associado à instalação de um drop de cliente, entende-se – tendo 

também em conta o exposto pelos vários instaladores com os quais a ANACOM reuniu – que 

tal instalação não envolve um cabo de fibra ou coaxial equiparável ao utilizado na construção 

da rede de acesso, dado que nestas situações é utilizado um cabo com um diâmetro e calibre 

muito inferior ao que é utilizado na construção da rede, por exemplo, comparável com um 

simples cabo Ethernet. Em consequência, a tensão que o poste sofre com a instalação deste 

tipo de cabo é menosprezável, nunca se tendo colocado, nem se colocando, à partida, 

questões de ordem da estabilidade física do poste. Assim, em termos técnicos, reitera-se que 

os cabos de drop de cliente, pelas suas características específicas, não constituem risco 
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significativo para a estabilidade física dos postes, posição que foi, aliás, reforçada pelos 

próprios instaladores.  

Assim, a ANACOM entende que, especificamente na instalação de drop de cliente dos 

beneficiários, não se justifica o acompanhamento por parte da MEO e, como tal, também 

não se justifica qualquer notificação (quer prévia, quer a posteriori) por parte dos 

beneficiários. Acresce que a MEO, ao ter conhecimento da instalação dos PL (PDO ou TAP) 

dos beneficiários nos seus postes – informação que lhe é fornecida no decorrer do processo 

de instalação de cabos de rede –, fica desde logo a saber que, a partir de cada PL instalado, 

poderão vir a ser instalados cabos de drop de cliente, que, como se viu acima, não colocam 

em causa a segurança e estabilidade da rede de postes da MEO. 

Quanto à instalação de drop de cliente envolvendo um ou mais postes da MEO, a ANACOM 

reconhece – no seguimento das várias pronúncias e das informações prestadas pelos 

instaladores com quem a ANACOM se reuniu – que não existe fundamento técnico que 

justifique a definição de condições e de procedimentos específicos para instalação de um drop 

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

drop de cliente envolvendo mais do que um poste. Com efeito, tal como referido pela MEO e 

pelos beneficiários NOS e NOWO/ONI, no plano prático, essa distinção pode não ser evidente, 

dado que, na ausência de levantamento prévio no terreno, não é possível a um beneficiário 

saber, antecipadamente e com o mínimo de rigor, se uma dada instalação de um drop de 

cliente vai implicar a utilização de um ou mais postes da MEO.  

Acresce que a única base de dados que inclui infraestruturas aéreas (postes) presentemente 

acessível aos beneficiários (o SIIA) contempla os postes da MEO considerados por aquele 

operador como sendo os “postes significativos”, informação essa que constará da Extranet 

que estará disponível aos beneficiários no âmbito da ORAP. Assim, especificamente em 

relação aos cabos de drop de cliente, verifica-se que, em geral, não é possível (nem tal 

ocorreu desde a entrada em vigor da ORAP) aos beneficiários desta oferta saberem de 

antemão (antes de se deslocarem ao terreno) se um determinado drop de cliente que 

pretendem instalar terá de se suportar em um ou mais postes da MEO. 

Do ponto de vista da eficiência de custos e de procedimentos, considera-se que, de acordo 

com os procedimentos efetuados pelos instaladores subcontratados pela MEO, não se 

justifica que este operador (ou qualquer beneficiário) realize um levantamento prévio no 

terreno, com vista a aferir o número de postes envolvidos numa determinada instalação de 
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um drop de cliente, para mais tarde ter de efetuar uma nova deslocação ao local, caso esteja 

em causa a utilização de mais do que um poste da MEO para a instalação desse drop de 

cliente. 

Neste sentido, conclui-se que as condições e procedimentos aplicáveis ao acesso e 

instalação de um drop de cliente dos beneficiários não devem depender do número de 

postes da MEO envolvidos (até ao limite de postes associados ao drop de cliente). 

Adicionalmente, as preocupações da MEO em relação à alegada criticidade da instalação de 

drop de cliente, independentemente do número de fixações e de se tratarem de cabos de FO 

ou de cabos coaxiais (em especial, no que diz respeito à tensão que o peso do cabo exerce 

sobre o poste), foram consideradas irrazoáveis pela generalidade dos instaladores ouvidos 

pela ANACOM (a este propósito o “instalador comum” referiu à ANACOM não se recordar de 

casos em que os cabos de drop de cliente colocassem em risco a estabilidade do poste da 

MEO). Já as preocupações com a instalação de cabos que envolvem travessias de estrada 

(situações que já se verificam atualmente), são minimizadas com a formação intensa que 

estes técnicos instaladores são obrigados a deter, inclusivamente no âmbito da ORAP (e da 

ORAC).  

Não obstante, para clarificar as regras que devem ser seguidas na instalação de drop de 

cliente, entende-se que a MEO poderá complementar a ORAP (e a respetiva credenciação) 

com regras técnicas a aplicar pelos beneficiários da ORAP nos trabalhos de instalação de 

novos cabos de drop de cliente em traçados aéreos da MEO. Estas regras deverão, 

naturalmente, ser seguidas e cumpridas também pela MEO nas suas próprias instalações, 

quer quando recorre a equipas próprias, quer quando recorre a empresas subcontratadas. 

Note-se ainda que, no âmbito da ORAP, os beneficiários já estão obrigados a contratar e a 

manter permanentemente atualizado um seguro de responsabilidade civil, destinado a cobrir 

eventuais danos provocados pelas suas instalações e pelas pessoas ao seu serviço, o que 

naturalmente abrange também as instalações de drop de cliente dos beneficiários. Sem 

prejuízo, releva-se que a contratação de um seguro de responsabilidade civil119 não serve 

naturalmente para afastar a exigência do cumprimento de regras de segurança. 

                                                           

119 O seguro de responsabilidade civil existe por se tratarem de situações que envolvem risco, devendo apenas 

ser acionado em situações excecionais, não sendo o garante da salvaguarda da segurança. 
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Face ao exposto e reforçando o referido a propósito da desnecessidade de notificação prévia 

por se entender que não se justifica o acompanhamento por parte da MEO, a ANACOM 

entende que, independentemente do número de postes da MEO utilizados na fixação 

do drop de cliente dos beneficiários, não se justifica a notificação prévia (nem a 

posteriori) à MEO da instalação do mesmo. 

Sem prejuízo, a ANACOM não se opõe a que a MEO também inclua na ORAP – tal como 

propõe –, e após ouvir os beneficiários, condições técnicas mínimas a cumprir pelos mesmos 

na instalação de um cabo de drop de cliente (envolvendo um ou mais postes da MEO), 

relacionadas, por exemplo, com: 

a) peso máximo do cabo de drop de cliente; 

b) diâmetro máximo do cabo de drop de cliente; 

c) número máximo de postes da MEO utilizáveis para fixações de drop de cliente. 

No entanto, a ANACOM entende que tais condições não podem ser nem restritivas nem 

incoerentes ao ponto de excluir os cabos de drop de cliente já instalados (quer pelos 

beneficiários, quer pela própria MEO) e em utilização. A este respeito assinala-se, por 

exemplo, o que a própria MEO refere no anexo 2 à sua pronúncia: “o peso característico do 

cabo a aplicar não é de per si relevante na avaliação do impacto causado no apoio, mas sim, 

quando conjugado com as suas características mecânicas e as condições de instalação”. 

A previsão de tais condições técnicas mínimas não é inovadora em matéria de instalação de 

drop de cliente, merecendo destaque, neste contexto, a oferta de acesso a postes da EDP 

Distribuição (que gere uma rede com um nível de criticidade muito elevado, atenta a 

dependência, inclusivamente das redes de comunicações, da rede de distribuição de energia 

elétrica), que é utilizada por vários beneficiários da ORAP da MEO e referenciada pelos 

mesmos em matéria de drop de cliente. 

Com efeito, nessa oferta da EDP são impostos vários requisitos cumulativos em termos de 

instalação de drop (como, por exemplo, o peso máximo do cabo de 30 kg/km e o diâmetro 

máximo do cabo de 5 mm), para que a mesma não careça de um pedido específico (i.e., uma 

notificação prévia) a submeter pelo operador. Os cabos de drop de cliente que não cumpram 

tais requisitos, deverão ser objeto de um pedido específico junto da EDP Distribuição. 
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Assinale-se, ainda, que esta empresa também não exige o envio de cadastros de drop de 

cliente que satisfaçam tais requisitos. 

A MEO, após ouvir os beneficiários sobre as condições técnicas mínimas a cumprir na 

instalação de um cabo de drop de cliente, deve remeter à ANACOM, simultaneamente com a 

inclusão de tais condições nas ofertas, a fundamentação para as mesmas, incluindo a 

apreciação da MEO às propostas dos beneficiários. 

Naturalmente que a ANACOM partilha do entendimento da MEO, segundo o qual os técnicos 

dos beneficiários que intervêm nos seus postes deverão deter uma credenciação ORAP. 

Quanto às considerações da MEO relacionadas com a EdI e à informação detalhada que a 

empresa transmitiu sobre as instalações de drop de cliente suportados em fibra recorrendo 

aos seus poste(s)120, constata-se que, enquanto a MEO pode agendar imediatamente com a 

empresa subcontratada e com o cliente, a instalação do serviço (sendo que em [IIC]       [FIC]% 

dos casos reportados o tempo entre o registo do pedido e o primeiro agendamento é inferior 

a 6 horas), os beneficiários teriam sempre de aguardar, pelo menos, 6 horas úteis para 

iniciarem a instalação, podendo este prazo atingir as 24 horas úteis (enquanto para a MEO, 

em [IIC]     [FIC]% dos casos, o tempo entre o registo do pedido e o primeiro agendamento é 

inferior a 24 horas úteis). 

Não é assim correta a afirmação da MEO de que a ANACOM estaria a obrigar a empresa a 

fornecer, aos beneficiários da ORAP, o serviço de acesso a postes para instalação de drop 

em condições mais favoráveis do que as que utiliza para si própria. 

Quanto às considerações da MEO relacionadas com a posição manifestada pela NOS, é de 

sublinhar que: 

a)  A MEO já havia admitido (e.g., na resposta ao SPD sobre a análise dos mercados 3a e 

3b), que o “processo atualmente referido na ORAP para a instalação do Drop de Cliente 

não estava suficientemente detalhado e estava incorretamente enquadrado no âmbito 

das intervenções (programadas) quando, de facto, se trata de uma instalação, pelo que 

recentemente foi efetuada uma proposta de alteração para adequar os procedimentos 

                                                           

120 Entre 01.01.2017 e 30.07.2017 (com indicação da data e hora de cada evento). 
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deste serviço”121. Ou seja, por um lado, a MEO assumiu que o procedimento estava (mal) 

enquadrado no serviço de intervenção e defendeu o seu melhoramento, e por outro lado, 

a Vodafone durante um determinado período de tempo seguiu um processo para 

instalação de drop segundo uma especificação mais detalhada que a MEO lhe propôs, 

em 2015, e que voluntariamente aceitou. 

b)  A MEO identificou outros beneficiários da ORAP que, estando a utilizar ou a ocupar os 

seus postes para instalação de drop de cliente, se encontravam, na sua opinião, em 

situação irregular por incumprimento do procedimento previsto na oferta para os cabos 

de drop. Aliás, a MEO acabou por reconhecer122 que, das comunicações enviadas por 

muitos dos beneficiários à ANACOM, resulta perfeitamente evidente que não estão a 

seguir os procedimentos (que a MEO também reconheceu estarem mal enquadrados na 

ORAP) relativos à instalação de cabos de drop. E mesmo em relação aos poucos 

beneficiários que parecem estar atualmente a cumprir os procedimentos, a MEO deu 

conhecimento à ANACOM de que, no caso de um deles, terão existido várias situações 

em que não terá sido seguido o procedimento e, no caso de outro, só muito recentemente 

terá sido implementado o procedimento de notificação prévia, estando o beneficiário em 

questão a cadastrar os cabos de drop instalados no passado. 

 Ainda a este respeito, refira-se que, de acordo com elementos remetidos pela própria 

MEO, em resposta ao pedido de informação da ANACOM de 20.09.2018 – pese embora 

a aparente contradição face a elementos transmitidos por alguns beneficiários – a 

empresa reconhece que: 

 - até 2014 (inclusive) nenhum operador lhe tinha apresentado qualquer cadastro válido 

relativo a ocupações dos seus postes com drop; 

 -  até 2015 (inclusive) nenhum operador tinha pago qualquer valor pela fixação de drop; 

                                                           

121 Posteriormente, e na sequência da decisão da ANACOM sobre a análise dos mercados 3a e 3b, a MEO alterou 

a ORAP introduzindo na oferta a descrição das condições do serviço de "instalação de drop de cliente", bem como 

os procedimentos operacionais associados. No contexto da decisão da ANACOM, de 29.06.2017, para adoção de 

medidas provisórias e urgentes relativas à suspensão da entrada em vigor das alterações à ORAC e à ORAP, esta 

Autoridade considerou, à partida, que a alteração introduzida pela MEO tinha um impacto imediato negativo, na 

medida em que não estava em linha com o recomendado anteriormente pela ANACOM, nomeadamente no sentido 

de aproximar a oferta ao princípio de EdI. Concluiu, assim, a ANACOM tratar-se de matéria que carecia de uma 

avaliação mais detalhada a ser feita no âmbito da análise (à ORAC e) à ORAP em curso. 

122 Na pronúncia ao SPD sobre a reclamação administrativa da Vodafone contra a decisão da ANACOM de 

02.08.2018. Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460884. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460884
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 - entre 2011 e 2014 houve algumas centenas de pedidos de intervenção visando a 

instalação de cabos de drop123; no entanto, nesse período, a MEO não terá exigido 

nem o pagamento, nem o envio de cadastro. 

c)  Conforme referido pela ANACOM, no SPD sobre a reclamação administrativa da 

Vodafone contra a decisão da ANACOM de 02.08.2018124, ficou também a saber-se que 

a Fibroglobal – que instala drop a pedido da MEO – não seguia, desde o início da sua 

atividade, em 2013, o procedimento definido na ORAP para a instalação de drop de 

cliente, sem que, aparentemente, a MEO tenha manifestado, desde logo, alguma suspeita 

de incumprimento. 

Quanto às considerações da MEO relacionadas com alegadas ações retalhistas de retenção 

de clientes, invocadas pelos beneficiários, em função dos pedidos de instalação de drop que 

recebe a nível grossista, matéria que a MEO afirma que deveria ser clarificada, remete-se 

para o entendimento também exposto no SPD sobre a reclamação administrativa apresentada 

pela Vodafone contra a decisão da ANACOM de 02.08.2018, que se transcreve de seguida:  

“Ademais, e embora a Vodafone apele a evidência circunstancial para o efeito, não logrou 

demonstrar, mediante a apresentação de provas concretas de tal nexo de causalidade, uma 

única situação de winback (i.e., ações de retenção/captação, para “trazer de volta” clientela) 

que tivessem sido adotadas abusivamente pela MEO em resultado de um eventual acesso a 

informação comercial sensível, alegadamente obtida em virtude do cumprimento do 

procedimento de instalação de drops de cliente ao abrigo da ORAP, na sua versão 3.1 então 

em vigor (cfr. Anexo 3 ex vi ponto 4.4 da ORAP). 

E ainda que se admita que alguma informação, como a relativa à localização do PDO (diga-

se, do poste onde este está fixado) ou dos postes envolvidos no drop, pudesse, em teoria, ser 

usada para proceder a ações de winback de clientes por parte da MEO – o que se reitera que 

a Vodafone não logrou demonstrar com provas concretas –, há que referir que a MEO está, 

de facto, obrigada ao cumprimento da norma do artigo 65.º da LCE. 

                                                           

123 Embora a MEO mencione que até abril de 2015 não havia nos pedidos de intervenção uma tipificação para os 

pedidos destinados a instalação de cabos de drop de cliente; e refere que conseguiu obter esta informação 

analisando o detalhe de todos os registos de intervenções. 

124 Referente ao pedido de intervenção para resolução administrativa de litígios – incumprimento de procedimentos 

de instalação de drop de cliente no âmbito da ORAP (vide https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460884).  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460884
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De acordo com o n.º 1 desta disposição legal, “As empresas devem respeitar a 

confidencialidade das informações recebidas, transmitidas ou armazenadas antes, no 

decurso ou após os processos de negociação e celebração de acordos de acesso ou 

interligação e utilizá-las exclusivamente para os fins a que se destinam.”. E, no seu n.º 2, está 

expressamente previsto que “As informações recebidas não devem ser transmitidas a outras 

partes, incluindo outros departamentos, filiais ou empresas associadas, relativamente às 

quais o conhecimento destas possa constituir uma vantagem competitiva.”. 

Nestes termos, a MEO não pode transmitir aos seus departamentos comerciais retalhistas 

informações que obtém enquanto prestador grossista. Se o fizesse, estaria a praticar uma 

conduta ilegal, punida nos termos da LCE – como, aliás, bem sabe. Com efeito, constitui 

contraordenação muito grave a violação das obrigações de confidencialidade previstas nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 65.º (vide o disposto na alínea ee) do n.º 3 e no n.º 9 do artigo 113.º da 

LCE).” – conforme página 18 do SPD. 

Das pronúncias dos beneficiários decorrem ainda algumas preocupações e propostas, a 

saber: 

a) A necessidade de alinhar os procedimentos aplicáveis à instalação de drop de cliente 

recorrendo a um ou mais postes da MEO. Com efeito e em síntese: 

 -  a Vodafone afirma que “o regime simplificado preconizado no SPD introduz 

efetivamente uma melhoria no funcionamento desta oferta grossista”, mas defende 

que a instalação destes cabos não deve ser precedida de qualquer pré-aviso, e que, 

mais do que a eliminação da informação da morada na informação a prestar à MEO 

para a instalação de drop, deveria haver uma notificação posterior sobre a utilização 

dos postes (independentemente do número de postes envolvidos); defende ainda 

que um eventual acompanhamento da instalação não seja faturado, isto é, que o 

serviço de instalação de drop de cliente não onere os beneficiários da ORAP; 

 - a NOS considera essencial que a ANACOM reveja o processo de instalação de drop 

de cliente em vários postes, no sentido de impor o processo previsto para a instalação 

de drop de cliente para um só poste, incluindo no que se refere ao acompanhamento 

(opcional e a encargo da MEO); 

 - a NOWO/ONI defende que as instalações de drop (independentemente do número 

de postes utilizados) devem estar apenas sujeitas ao dever de notificação prévia, 
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sem qualquer prazo mínimo de pré-aviso e que a MEO poderá acompanhar a 

intervenção se assim o quiser, não devendo o beneficiário ficar sujeito nem ao 

pagamento do acompanhamento, nem a atrasos por espera pela chegada do técnico 

da MEO; defende também que o beneficiário deverá, após conclusão da intervenção, 

enviar à MEO o cadastro respetivo, dentro dos prazos aplicáveis a cadastros; 

 - a Fibroglobal sugere que o proposto no SPD em relação a este ponto decisional se 

aplique à instalação de drop de cliente envolvendo até quatro (4) postes da MEO, o 

que permitiria salvaguardar as intervenções em zonas rurais ou menos densamente 

povoadas, onde a empresa atua, e que implicam custos mais elevados e prazos de 

instalação longos, que se podem projetar negativamente sobre as populações locais. 

b) A aplicação de preços de ocupação, de instalação e de remoção de cabos de drop de 

cliente do beneficiário, que a NOS considera ilegal, constituindo um enriquecimento ilícito 

da MEO e, como tal um abuso de direito, porque os cabos de drop não são propriedade 

dos beneficiários (mas antes parte integrante da rede individual de cabos), porque existe 

um histórico de mais de 20 anos de não faturação125 e, ainda, porque seria incompatível 

com os princípios de orientação dos preços para os custos e de não discriminação (em 

concreto, do padrão de EdI). 

Em relação ao alinhamento dos procedimentos aplicáveis à instalação de drop de cliente 

recorrendo a um ou a mais postes da MEO, remete-se para o entendimento exposto no início 

desta secção, ou seja, não se justifica a notificação prévia (ou a posteriori), do beneficiário à 

MEO, da instalação de cabo de drop de cliente, independentemente do número de postes da 

MEO envolvidos.  

Especificamente, sobre o preço aplicável e em concreto sobre a questão do preço mensal 

para ocupação de uma fixação por um cabo de drop de cliente em poste da MEO, é de 

assinalar que, independentemente de tal preço ter ou não sido aplicado pela MEO no passado, 

a ANACOM solicitou informação detalhada à MEO, incluindo sobre os custos dos postes e as 

quantidades de fixações, quer por cabos de rede, quer por cabos de drop de cliente, para 

aferir se se justifica a aplicação daquele preço, quer no futuro quer no passado. 

                                                           

125 Nesta sede, a NOS invoca a doutrina venire contra factum proprium.  
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Neste contexto, cumpre efetuar uma clarificação quanto ao facto de a NOS entender que a 

aplicação do preço para ocupação de uma fixação (e do preço de instalação) por um cabo de 

drop de cliente em poste da MEO é ilegal, por os cabos de drop de cliente alegadamente não 

serem propriedade dos beneficiários. Não se pronunciando sobre se os cabos de drop de 

cliente são, ou não, propriedade dos beneficiários – matéria que não se integra no âmbito do 

SPD em apreço –, a ANACOM esclarece que o que está em causa é a aplicação, ou não, de 

um preço mensal para ocupação de uma fixação, e de um preço de instalação (one-off), por 

um cabo num poste que é propriedade da MEO (neste caso, por um cabo de drop de cliente). 

No âmbito das diligências complementares, a ANACOM solicitou à MEO informação sobre 

custeio, devendo, para o efeito, utilizar como driver, para alocação de custos à ORAP (e às 

restantes atividades), o número de fixações de cabos de rede da MEO e dos beneficiários 

(i.e., o número de fixações em postes da MEO, não incluindo as fixações de cabos de drop 

de cliente), uma vez que aqueles dados têm associado um menor grau de incerteza126. 

Na Tabela 20 apresenta-se a informação relativa às fixações de cabos de rede nos postes da 

MEO.  

Tabela 20. Número de fixações de cabos de rede em postes da MEO 

[IIC] 

 

[FIC] 

Fonte: MEO 

Neste contexto, a MEO informou ainda que, com base no peso das fixações de cabos de rede 

de outros operadores no total de fixações de cabos de rede nos seus postes, recalculou os 

valores referentes à alocação feita dos custos do SCA atribuídos ao produto “Mensalidade 

                                                           

126 Admitindo que a MEO não contabiliza o número de fixações de cabos de drop não ativos próprios instalados 

nos seus próprios postes (apesar de parecer pretender cobrar as fixações associadas a este tipo de cabos dos 

beneficiários) e a contabilização das fixações dos cabos de drop de clientes dos outros operadores em postes da 

MEO pode encontrar-se subavaliada, como a própria MEO reconhece. 
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ORAP”, nos anos de 2011 a 2017. Os valores obtidos, apresentados na Tabela 21, são [IIC] 

. . 

. . 

. . 

                                                                                          [FIC]127. 

Tabela 21. Custos do SCA da MEO alocados ao produto “Mensalidade ORAP” (apenas com fixações de 

cabos de rede) 

[IIC] 

 

[FIC] 

Fonte: MEO 

De notar que a MEO, na sua resposta de 29.11.2018 a um outro pedido de informação da 

ANACOM, já tinha apresentado uma estimativa de custo unitário por fixação de cabo em 

poste, referindo que [IIC]                                                                                                      . 

. . 

                                                                                              [FIC]128”. 

Este valor apurado pela MEO já é inferior ao preço mensal previsto na ORAP em vigor para 

ocupação de uma fixação por um cabo em poste, de 1,25 euros. Contudo, a estimativa de 

custo apresentada pela MEO foi calculada tendo em conta as [IIC]             [FIC] fixações dos 

beneficiários, as quais incluíam quer fixações de cabo de rede, quer fixações de cabos de 

drop. 

                                                           

127 Conforme carta da MEO de 31.10.2018. 
128 Cálculos com base nos dados de 2017. 
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Ora, se forem consideradas apenas as fixações de cabos de rede, estima-se, com base na 

informação enviada pela MEO, que o custo médio para o produto “Mensalidade ORAP”, no 

período de 2011 a 2017, terá sido cerca de [IIC]          [FIC] euros, sendo que para o ano de 

2017 o custo médio estimado será de [IIC]             [FIC] euros.  

Tabela 22. Custo médio do produto “Mensalidade ORAP” (apenas com fixações de cabos de rede) 

[IIC] 

 

[FIC] 

Resulta da análise acima evidenciada que o custo unitário mensal por fixação de cabo de rede 

tem sido, ao longo do período em análise, ligeiramente inferior ao preço mensal de ocupação 

de uma fixação por um cabo em poste da MEO, de 1,25 euros, que está definido na ORAP 

desde que esta oferta entrou em vigor (2010). Ou seja, o preço mensal de 1,25 euros aplicável 

por fixação de cabo de rede em poste da MEO já cobre os respetivos custos. 

Assim, da informação fornecida pela MEO a pedido da ANACOM, conclui-se que esta 

empresa: 

a)  já recupera os custos da ocupação (fixação) de cabo do beneficiário em poste da MEO 

considerando apenas as fixações de cabos de rede; 

b) não conhece, na totalidade, o número de fixações de cabos de drop de cliente instalados 

pelos beneficiários, uma vez que a prática seguida por estes, desde há muito, no tocante 

aos cabos de drop de cliente em geral, é de instalar e não notificar a MEO, nem enviar 

cadastro sobre aqueles cabos; 

c) na imputação que faz dos custos de ocupação de cabos em poste, mesmo ao incluir as 

fixações dos seus próprios cabos de drop de cliente, não inclui os cabos de drop não 

ativos que ainda estão instalados (fixados) nos seus postes. 

Todos estes aspectos, bem como a ponderação dos riscos inerentes ao conhecimento, pela 

MEO, da data de ligação de clientes finais dos operadores concorrentes, não podem deixar 

de ser tidos em conta na avaliação, designadamente da proporcionalidade, da imposição aos 

beneficiários da ORAP da obrigação de envio à MEO do cadastro de drop de cliente instalados 
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nos seus postes, bem como do pagamento do preço mensal para ocupação de uma fixação 

por um cabo de drop de cliente e do preço de instalação de drop de cliente, em poste da MEO. 

Neste âmbito, a ANACOM apurou, entretanto, que há beneficiários da ORAP que já estão a 

remeter cadastros ou têm a informação necessária para o seu envio à MEO. A ANACOM tem, 

no entanto, conhecimento que há outros beneficiários, que, face inclusivamente ao histórico 

anterior à entrada em vigor da ORAP, não têm o cadastro deste tipo de instalações.  

Importa, igualmente, assinalar que a própria MEO [IIC]                                                                     . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                                                             .  

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                                                                             [FIC]. 

Assim, numa ponderação de proporcionalidade e atendendo: 

a) aos custos significativos inerentes ao levantamento de todo o cadastro de drop de cliente 

instalados pelos beneficiários; 

b) ao facto de a MEO recuperar, desde a entrada em vigor da ORAP, os custos de ocupação 

(fixação de cabos dos beneficiários) dos seus postes através do preço mensal para 

ocupação de uma fixação por cabos de rede, sendo que o cadastro seria necessário 

essencialmente caso o preço mensal para ocupação (de uma fixação de cabo em poste) 

fosse também imputado aos cabos de drop de cliente; 

c) que a MEO não contabiliza (internamente), porque não tem informação, os cabos de drop 

de clientes não ativos na recuperação dos custos de ocupação de postes, pelo que exigir 

aos beneficiários que tenham de informar (e, eventualmente, confirmar) se um 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  198/368 

 

determinado cabo de drop de cliente de um beneficiário está, ou não, ativo, ou tenham 

de efetuar o levantamento dos seus próprios cabos de drop não ativos, resultaria num 

tratamento discriminatório e contrário ao princípio da EdI; 

d) ao facto de que o conhecimento, pela MEO, do cadastro de drop de cliente dos 

beneficiários instalados nos seus postes não representar informação com valor acrescido, 

para a gestão da sua rede, face à informação que a MEO já detém a partir da informação 

sobre os PL; 

e) que a MEO não dispõe de informação credível sobre o número de fixações de drop de 

cliente dos beneficiários da ORAP, o que não permite calcular de forma fidedigna o custo 

por fixação de cabo (de rede e de drop) em poste; 

a ANACOM entende que (i) os custos de ocupação de postes da MEO com cabos dos 

beneficiários são – e só podem ser – recuperados, em cumprimento/aplicação do 

princípio da orientação dos preços para os custos, tendo apenas em conta os cabos de 

rede (não se incluindo, assim, os cabos de drop de cliente) e que (ii) não deve ser 

obrigatório o envio, à MEO, de cadastro ou qualquer notificação similar após a 

instalação de cabos de drop dos beneficiários da ORAP.  

Neste contexto, reiterando, conforme se demonstrou supra com base na informação carreada 

para o processo e que dele faz parte integrante, que a MEO já recupera, desde a entrada em 

vigor da ORAP, os custos de ocupação (fixação de cabos do beneficiário) dos seus postes 

através do preço mensal para ocupação de uma fixação por cabos de rede, importa evidenciar 

que a aplicação de um preço mensal para ocupação de uma fixação por um cabo de drop de 

cliente em poste da MEO viola o princípio da orientação dos preços para os custos, pelo que 

a MEO não pode exigir qualquer remuneração a este título desde a entrada em vigor da 

ORAP.     

Em relação à obrigação de envio de cadastro de cabos de drop de cliente, sendo a mesma 

eliminada, para o futuro, no contexto destas alterações à oferta, entende-se que não é 

proporcional que a MEO exija, aos beneficiários, o envio dos cadastros de cabos de drop de 

cliente (instalados nos postes da MEO) relativos às instalações que ocorreram desde a 

entrada em vigor da ORAP. 

Deste modo, as penalidades por acesso indevido (penalidade 1) e por ocupação 

indevida (penalidade 2) não se aplicam aos cabos de drop de cliente dos beneficiários. 
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Também a penalidade por atraso no envio de cadastro (penalidade 13) que, no caso 

específico da ORAP existe desde a publicação da sua primeira versão, não se aplica 

aos cabos de drop de cliente dos beneficiários. Tendo sido determinado que a exigência 

de cadastro de cabos de drop de cliente não pode ser aplicada às instalações que 

ocorreram desde a entrada em vigor da ORAP – atenta a desproporcionalidade que da 

mesma decorria face à eliminação que agora se determina – igualmente se entende que 

a MEO não pode aplicar a penalidade por atraso no envio de cadastro aos cabos de 

drop relativamente às instalações que se verificaram desde a data de início de vigência 

da ORAP. 

Quanto às penalidades, a incidir sobre os beneficiários da ORAP, relativas à utilização 

de cabo de drop de cliente não previsto no catálogo de cabos (penalidade 12) e ao 

incumprimento das condições associadas ao drop de cliente (penalidade 17), entende-

se que as mesmas devem ser mantidas, uma vez que esta decisão tem como 

pressuposto a correta instalação deste tipo de cabos (drop de cliente), na medida em 

que ocorre de acordo com um conjunto específico de regras.  

Todavia, a eventual fixação de condições técnicas mínimas a cumprir pelos beneficiários na 

instalação de um cabo de drop de cliente, como o peso ou o diâmetro máximo do cabo, não 

pode ser restritiva, devendo atender às características dos cabos de drop de cliente que já se 

encontram instalados e a ser utilizados, quer pela MEO quer pelos beneficiários, como já 

referido no presente relatório.  

Por outro lado, em linha com o previsto para os cabos de rede, caso seja identificada pela 

MEO uma utilização de cabo de drop de cliente não previsto no catálogo de cabos 

(associada à penalidade 12), ou um incumprimento das condições associadas ao drop 

de cliente (associado à penalidade 17), deve a MEO notificar o beneficiário em questão 

para corrigir a situação no prazo de 15 dias úteis. Só após o decurso deste prazo e caso 

a situação não seja corrigida, pode a MEO promover o procedimento de aplicação da 

respetiva penalidade.  

Atendendo ao princípio da não discriminação, quando a MEO detete um incumprimento 

por parte de um beneficiário associado às penalidades 12 ou 17, deve exigir a respetiva 

correção a todos os beneficiários, incluindo a MEO, que tenham cabos instalados nos 

postes onde detetou o incumprimento e que não estejam previstos no catálogo de 

cabos ou que incumpram as condições associadas ao drop de cliente. Tal correção 
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poderá implicar a retirada ou a substituição do cabo de drop de cliente ou qualquer 

outra medida corretiva necessária para sanar o incumprimento das condições 

associadas ao drop de cliente. Tal como referido anteriormente, caso os beneficiários 

não corrijam a situação pode a MEO aplicar a respetiva penalidade, sendo que no caso 

de incumprimento por parte da MEO a correção dos seus cabos de drop de cliente é 

imperativa. 

Este procedimento consta do ponto decisional Dn8, relativo à penalidade 12 (vide ponto 

decisional D8).  

Em conclusão, considera-se que o ponto decisional D20 deve ser alterado nos seguintes 

termos: 

“Dn11. No caso específico da A instalação de cabo de drop de cliente pelo beneficiário 

envolvendo apenas um poste da MEO (para a qual entende-se é necessária a 

posse de uma Certificação Credenciação ORAP válida), deve ser prevista a 

possibilidade de o beneficiário enviar uma não implica o envio à MEO de 

qualquer notificação prévia ou posteriorà MEO, sem qualquer prazo mínimo de 

antecedência. Caso a MEO pretenda acompanhar a referida instalação, esse 

acompanhamento não será faturado, pelo que não pode ser prevista qualquer 

obrigação desta natureza.”  

Face ao exposto, entende-se ainda que deve ser eliminada da ORAP v5 a figura do serviço 

de instalação de cabo de drop de cliente e, em sua substituição, deve ser previsto o 

procedimento ora estipulado, pelo que ao ponto decisional D20 é aditado o seguinte: 

“Dn12. A figura do serviço de instalação de cabo de drop de cliente deve ser eliminada 

da ORAP e, em sua substituição, deve ser incluído o procedimento definido no 

parágrafo anterior.” 

“Dn13. A MEO deve eliminar da ORAP a obrigatoriedade de envio de cadastro de cabo 

de drop de cliente dos beneficiários. Esta alteração produz efeitos à data de 

publicação da primeira versão da ORAP (i.e., 22 de dezembro de 2010), nos 

termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da LCE, por forma a tornar 

efetivas a(s) obrigação(ões) imposta(s) em conformidade com o artigo 66.º, em 

concreto, as das alíneas b) e d) do n.º 1 da LCE.” 
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“Dn14. As penalidades por acesso indevido (penalidade 1), por ocupação indevida 

(penalidade 2) e por ausência de envio de cadastro (penalidade 13) não se 

aplicam aos cabos de drop de cliente dos beneficiários desde a data de entrada 

em vigor da ORAP.” 

“Dn15. A aplicação de um qualquer preço mensal de ocupação de uma fixação de cabo 

de drop de cliente em poste da MEO e de um preço de instalação de cabo de 

drop de cliente em poste da MEO deve ser eliminada da ORAP. Esta alteração 

produz efeitos à data de publicação da primeira versão da ORAP (i.e., 22 de 

dezembro de 2010), nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º 

da LCE, por forma a tornar efetivas a(s) obrigação(ões) imposta(s) em 

conformidade com o artigo 66.º, em concreto, da alínea e) do n.º 1 da LCE.” 

Por uma questão de coerência, entende-se que estas regras se aplicam, com as devidas 

adaptações (e.g. na ORAC não está prevista a aplicação da penalidade 17), também à 

instalação de cabo de drop de cliente na ORAC, conforme melhor explanado na secção 

3.3.1.6 deste relatório. 

Quanto à eventual necessidade de remover cabos de drop de cliente129 (dos beneficiários ou 

da própria MEO), a ANACOM entende que, nos casos em que existam cabos inativos que 

inviabilizem a instalação de novos cabos por outro operador (situação que, ainda assim, 

parece pouco provável face à reduzida dimensão destes cabos), havendo interesse e acordo 

entre o operador que pretende instalar o novo drop de cliente e um dos operadores que 

detenha um cabo de drop de cliente inativo, nada obsta a que este cabo não possa ser 

reutilizado pelo primeiro, situação que a ANACOM incentiva. 

De qualquer modo, caso esteja em causa a remoção de drop de cliente de um beneficiário, a 

ANACOM considera que devem aplicar-se as mesmas regras relativas à instalação deste tipo 

específico de cabo, ou seja, sem notificação, sem faturação por eventual acompanhamento 

por parte da MEO (fora dos limites estabelecidos na presente decisão, conforme ponto 

decisional D2, agora revisto), sem envio de cadastro à MEO e sem qualquer preço de remoção 

                                                           

129 Com efeito, é pouco provável que ocorram, na prática, situações que exijam a remoção de cabos de drop de 

cliente (dos beneficiários ou da própria MEO) dos postes da MEO, não se afigurando que tal se possa dever a uma 

situação de falta de espaço num poste. Mas sem conceder, mesmo que tal aconteça (i.e., a necessidade de 

remoção de cabos de drop de um poste da MEO totalmente ocupado com cabos de drop inativos) na prática pode 

sempre existir uma indefinição quanto à(s) entidade(s) que deveriam remover os cabos de drop (uma vez que é 

provável que existam várias entidades, incluindo a MEO, com drop inativos). 
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aplicável pela MEO. Não obstante, é importante sublinhar que, à semelhança da instalação, 

a remoção de cabos de drop de cliente deve ser sempre realizada por técnicos com 

credenciação ORAP (e ORAC) válida. 

A ANACOM entende que, numa ótica de redução de custos e de otimização das 

infraestruturas de rede (neste caso de rede de cliente), minimizando o impacto para o cliente, 

devem ser incentivadas as práticas de reutilização de drop de cliente, sempre que possível, 

pelos operadores, numa ótica similar à que, aliás, já é aplicada pelos operadores (incluindo a 

MEO) no tocante aos cabos no interior de edifícios. 

 

D21. Nos restantes casos em que a instalação do drop de cliente pelo beneficiário 

envolva mais do que um poste da MEO (para a qual entende-se necessária a 

posse de uma Certificação ORAP), deverá ser submetido um pedido de 

instalação de drop de cliente, o qual deverá ser agendado (sendo o 

acompanhamento pela MEO opcional e, caso se realize, faturado) com uma 

antecedência entre 6 horas úteis e 24 horas úteis (prazo-máximo previsto para o 

PQS4 referido na ORAP).  

A MEO concorda com o entendimento da ANACOM sobre as condições aplicáveis a 

instalação do drop de cliente pelo beneficiário quando a instalação envolva mais do que um 

poste da MEO e reforça que este entendimento deveria ser o aplicável a todas as instalações 

de drop de cliente, incluindo as instalações com ocupação de apenas uma fixação, conforme 

a argumentação e posição apresentadas na resposta ao ponto decisional D20.  

A Vodafone remete para o referido relativamente ao ponto decisional D20, ou seja, opõe-se 

a um controlo prévio da MEO na instalação de cabos de drop de cliente pelos beneficiários. 

Adicionalmente130, a Vodafone considera que a obrigação de agendamento da instalação de 

drop de cliente com 6 horas úteis de antecedência impossibilitaria que a instalação do drop e 

do serviço fixo no cliente se faça em 24 horas consecutivas, porque a MEO pode exigir o 

acompanhamento dos seus técnicos, o que lhe permitiria adiar a instalação de drop de cliente 

do beneficiário.  

                                                           

130 Não obstante a estipulação na ORAP v5 de que o beneficiário deve indicar nos pedidos, a data e hora pretendida 

para o início dos trabalhos de instalação de drop de cliente, com 6 horas úteis de antecedência e que o prazo 

máximo para agendar o acompanhamento de intervenções não programadas previsto (PQS4) é de 24 horas úteis. 
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Assim, a não prevalecer o regime de notificação póstuma da MEO, a Vodafone considera que 

deve ser prevista a possibilidade de o beneficiário proceder à instalação de drop de cliente, 

em vários postes, mediante o envio de notificação prévia à MEO, sem prazo mínimo de 

antecedência.  

A NOWO/ONI consideram que, seguindo a MEO procedimentos semelhantes aos dos 

beneficiários, a manter-se o ponto decisional D21, tal traduzir-se-ia numa violação do padrão 

EdI, ao impor aos beneficiários novos procedimentos que não são seguidos pela própria MEO. 

Assim, consideram que o mesmo deve ser eliminado. 

Entendimento da ANACOM 

Face ao exposto relativamente ao ponto decisional D20, diretamente relacionado com o 

presente ponto decisional, e à conclusão daí resultante, elimina-se o ponto decisional D21. 

 

D22. Os preços do serviço de acesso e instalação (previstos no número 7.3.4 da 

ORAP) aplicam-se apenas ao serviço de instalação de drop de cliente que 

envolva mais do que um poste da MEO. 

A MEO afirma não poder concordar com mais esta isenção de aplicação do preço de acesso 

e instalação para o caso do drop de cliente que envolva apenas um poste. Incorrendo a MEO 

nos custos subjacentes, defende que não existe qualquer fundamento para tal isenção, razão 

pela qual não entende nem aceita a presente proposta de decisão. A MEO solicita à ANACOM 

que reconsidere esta sua posição tendo em conta o já exposto a propósito do ponto decisional 

D20 e por respeito aos princípios de imposição de obrigações previstos no n.º 3 do artigo 55.º 

da LCE, nomeadamente o da adequação, proporcionalidade e justificação objetiva. 

A Vodafone, admitindo que seria aplicável um preço para um pedido de instalação de cabos 

(de rede), afirma que esse preço não seria aplicável à instalação de drop. E mais afirma esta 

empresa que não compreende o racional de o preço de instalação de drop de cliente não se 

aplicar no caso de drop que envolva um poste da MEO – dado que, em média um drop de 

cliente ocupa mais de um poste da MEO. Adicionalmente, a Vodafone considera que o preço 

de 18 euros, adicionado de 62,90 a 104,50 euros pelo acompanhamento da MEO, seria 

desproporcional à luz do princípio de EdI e refere que ainda acresce o custo mensal de 1,25 
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euros por cada cabo fixado em poste, uma vez que, em média, um drop de cliente ocupa mais 

de um poste da MEO. 

Assim, a Vodafone defende que o beneficiário proceda à instalação de drop de cliente em 

vários postes, sem o envio de notificação prévia à MEO, ou que, existindo tal obrigação, não 

haja qualquer prazo mínimo de antecedência, nem acompanhamento pela MEO e, caso esta 

o pretenda fazer, não haja faturação desse serviço. Ou seja, a Vodafone pretende que o 

serviço de instalação de drop de cliente não onere os beneficiários da ORAP.  

A Vodafone alerta ainda para a gravidade do ponto decisional D22, que penalizará 

injustificadamente a margem dos beneficiários (na aquisição dos seus clientes) que 

desenvolveram os seus planos de negócios com base em pressupostos menos onerosos. E 

considera contraproducente que a ORAP se torne mais penalizadora e pior para a 

concorrência do mercado atentos os princípios da EdI e da proteção da confiança. Finalmente, 

caso o ponto decisional D22 se torne definitivo, a Vodafone considera que, se na sequência 

de um pedido de viabilidade verificar-se um erro no cadastro que motive um pedido de 

instalação de drop de cliente em mais de um poste da MEO, o beneficiário não deve suportar 

o custo desse pedido.  

A NOS considera que não existe cabimento jurídico na faturação da MEO aos beneficiários 

da ocupação de um poste que é efetuada por um cabo de drop que não é da propriedade 

desta última, porque, no contexto do enquadramento jurídico em vigor, o drop de cliente seria 

parte integrante da rede individual de cabos. A NOS defende que o drop de cliente, sendo um 

cabo de uso exclusivo de cada cliente final individual que assegura a ligação entre o PDO/TAP 

(ponto de separação entre a rede de operador e a rede individual do cliente) e a primeira 

tomada da casa do cliente, enquadra-se no conceito de rede individual de cabos. Este cabo, 

seria de uso exclusivo do cliente onde termina, na medida em que não existe qualquer 

possibilidade técnica de ser partilhado por qualquer outro fogo.  

Assim, segundo a NOS, a MEO não poderá imputar aos beneficiários a ocupação de 

infraestruturas associada a estes cabos, na medida em que estes não são sua propriedade. 

Para a NOS, se a MEO quisesse faturar estas fixações, deveria cobrar aos seus próprios 

clientes finais o custo das fixações relativos aos cabos de drop e que são propriedade desses 

clientes. Refere ainda a NOS que, a MEO, ao longo dos mais de 20 anos em que lhe cede a 

utilização dos seus postes, nunca exigiu da NOS um procedimento e/ou um pagamento 

relacionado com os cabos de drop de cliente. A ANACOM também nunca indicou que os 
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beneficiários estavam em falta e que o procedimento e preços instituídos para instalação da 

rede se aplicava aos cabos de drop de cliente.  

A NOS considera que aceitar que o procedimento e pagamento de preços relativos aos cabos 

de drop de cliente já se encontrava previsto na ORAP desde o início, seria falso e, ainda que 

não o fosse, traduzir-se-ia num abuso de direito da MEO e da ANACOM. Assinala a NOS que 

a MEO altera e omite toda a factualidade adveniente dos procedimentos adotados pela MEO 

ao longo de mais de 20 anos (em que nada exigiu quanto aos cabos de drop de clientes), quer 

porque a sua propriedade não é dos beneficiários, quer por ser necessário garantir uma 

concorrência efetiva (não concedendo à MEO a vantagem de saber que clientes estão a ser 

instalados e de ter possibilidade de tornar mais morosa ou de interferir na ligação de clientes 

dos beneficiários). Mesmo que assim não fosse, a NOS refere que a MEO através da sua 

alegação de que o procedimento e preços aplicáveis a drop de clientes se encontram previstos 

na ORAP desde o início, atua contra facto próprio e, nessa medida, exerce de forma 

inadmissível, por abusiva, o seu direito. É que, para a NOS, a MEO sempre soube que:  

a) Há mais de 20 anos que os beneficiários (no caso a NOS) instalam nos postes cedidos 

em utilização pela MEO os cabos de drop de cliente. 

b) Os beneficiários nunca informaram previamente dessa instalação. 

c) Os beneficiários nunca pagaram pela instalação, agendamento, acompanhamento, 

ocupação e/ou remoção relativa aos cabos de drop de cliente (com exceção da Vodafone 

que pagou durante um curto período de tempo por virtude de contrato celebrado com a 

MEO que previa esse procedimento). 

Segundo a NOS, a MEO e a ANACOM têm convivido com uma situação que se verifica há 

mais de duas décadas e que a MEO apenas agora vem colocar em causa. Para a NOS é 

assim, patente e evidente, a conduta abusiva da MEO no exercício de um direito social que 

sempre lhe assistiria em caso de fundamento – que como atrás referiu a NOS inexiste in casu. 

Segundo a NOS, o facto de a MEO nunca ter exigido qualquer procedimento específico ou 

pagamento para drop de cliente implicou a sedimentação de procedimentos que sempre foram 

aceites por todos os intervenientes (a MEO, os beneficiários e a ANACOM).  

A NOS acompanha a doutrina dominante a respeito do abuso de direito, encabeçada por 

MENEZES CORDEIRO, no presente caso, na linguagem própria do abuso do direito, e 

considera que se está perante uma inalegabilidade formal ou, simplesmente, inalegabilidade. 
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Segundo a NOS, à partida ter-se-ia, aqui, uma concretização do venire contra factum 

proprium: num primeiro tempo o agente (neste caso a MEO) daria azo a uma instalação de 

cabos de drop de clientes pelos beneficiários sem procedimento ou custos associados, assim 

mantido enquanto lhe conviesse; na melhor (ou pior) altura, quando os beneficiários 

estivessem “reféns” de um parque de rede instalado, invoca a necessidade de procedimento 

específico e pagamento, recuperando a sua liberdade.  

Para a NOS, a admitir-se este comportamento haveria uma grosseira violação da confiança 

com a qual o sistema não poderia pactuar. Ou seja, e no que ao caso concreto diz respeito, a 

NOS alega que a MEO, como antes procurou demonstrar e à semelhança do que, a seu ver, 

sempre aconteceu com os demais beneficiários, interiorizou e sempre assumiu os 

procedimentos sedimentados ao longo de mais de duas décadas de utilização dos postes da 

MEO.  

Para a NOS, o que a MEO pretende, em ostensivo abuso de direito, é invocar a existência de 

um procedimento e preços aplicáveis a cabos de drop de clientes, os quais não se encontram 

previstos na ORAP. A NOS alega que durante mais de 20 anos a MEO nada disse ou cobrou 

por tais cabos de drop de cliente e, agora, quer prevalecer-se de uma alegada previsão ab 

initio na ORAP de tais condições para dessa forma procurar, por essa via, “recuperar a sua 

liberdade”. Assim, a NOS considera inadmissível, por abusivo, o exercício de direito 

pretendido pela MEO.  

A NOS refere ainda que MENEZES CORDEIRO ensina que “no Direito romano, a aemulatio 

correspondia ao exercício, sem utilidade para o seu titular, de um direito: com a intenção de 

prejudicar outrem”. Estruturalmente – continua e, agora, com o enfoque no comportamento 

adotado pela MEO em todo este processo –, o venire postula duas condutas da mesma 

pessoa, lícitas em si, mas diferidas no tempo. Só que a primeira — o factum proprium — é 

contraditada pela segunda — o venire. Assim, cita “A proibição do comportamento 

contraditório configura actualmente um instituto jurídico autonomizado, que se enquadra na 

proibição do abuso do direito (artigo 334.º do CC), nessa medida sendo de conhecimento 

oficioso” – cfr. Acórdão do STJ, de 12.11.2013, processo n.º 464/11.2TBGRD-A.C1.S1 (6.ª 

Seção), Relator Nuno Cameira.  

Continua o citado aresto: “são pressupostos desta modalidade de abuso do direito – venire 

contra factum proprium – os seguintes: a existência de um comportamento anterior do agente 

susceptível de basear uma situação objectiva de confiança; a imputabilidade das duas 
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condutas (anterior e actual) ao agente; a boa fé do lesado (confiante); a existência dum 

“investimento de confiança”, traduzido no desenvolvimento duma actividade com base no 

factum proprium; o nexo causal entre a situação objectiva de confiança e o “investimento” que 

nela assentou”.  

E, finalmente, conclui o Acórdão, apreciando caso diferente, mas, segundo a NOS, 

perfeitamente reconduzível à postura da MEO: “Actua com abuso do direito, na modalidade 

de venire contra factum proprium, o banco que acciona uma livrança, que os executados 

avalizaram em branco, oito anos depois de estes se terem afastado da sociedade subscritora, 

na qual tinham interesse, tendo o exequente conhecimento que estes só avalizaram a livrança 

por serem pessoas com interesse na sociedade subscritora, sendo que, na altura do 

afastamento (meados de 2003), a conta caucionada de que a sociedade era titular 

encontrava-se regularizada e, posteriormente (já depois de 2004), o exequente, sabendo que 

os executados se sentiam desobrigados e que era bastante a garantia dos restantes avalistas, 

continuou a conceder crédito à sociedade através da renovação do contrato de abertura de 

crédito que tivera início em 03-07-2002”. “Perante estes dados de facto, verifica-se que os 

executados podiam fundadamente confiar que, tanto tempo depois de se terem apartado da 

sociedade subscritora, o banco não accionaria o aval que prestaram: é inadmissível e 

contrária à boa fé a conduta assumida pelo exequente, na exacta medida em que trai a 

confiança gerada nos executados pelo seu comportamento anterior, confiança essa 

objectivamente reforçada pelo decurso de um tão dilatado lapso de tempo.” (sublinhados da 

NOS). 

Ora, segundo a NOS, no presente caso, passaram mais de duas décadas de prática de 

instalação de drop de clientes sem que os beneficiários tenham seguido qualquer 

procedimento ou pago qualquer preço à MEO relativamente aos mesmos, tudo do perfeito 

conhecimento da empresa. Pretendendo, agora, fazer-se valer do entendimento de que os 

supostos procedimentos e preços desde sempre estiveram previstos na oferta (ORAP) objeto 

da presente consulta, no entender da NOS a MEO litiga de má fé e contra facto próprio, 

atentando contra a confiança nela depositada pelos beneficiários ao longo dos referidos 20 

anos. Neste sentido, a NOS refere que a doutrina e a jurisprudência aceitam que a passividade 

do titular do direito, não o exigindo em tempo razoável, pode levar à sua paralisação, pela 

suppressio. O abuso de direito, neste caso, exige que:  

a) o titular se comporte como se não tivesse o direito e não mais o queira exercer;  
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b) a contraparte confie em que não será exercido;  

c) o exercício acarrete para a outra parte uma desvantagem injusta.  

A NOS considera ser evidente que todos estes requisitos se verificam no presente caso e 

defende que a alteração que se pretende introduzir na ORAP seria ilegal, traduzindo-se numa 

violação do direito nacional e comunitário. Refere a NOS que esta violação acontece ao nível 

dos procedimentos (mais burocráticos, complexos e com prazos desajustados) e dos custos 

a suportar pelos beneficiários, obrigando-os a reajustar os seus procedimentos, conduzindo a 

novos e significativos investimentos, sem que recebam contrapartida adicional à usufruída 

nos últimos 20 anos, nem daí lhes advenha vantagem acrescida para o seu negócio.  

A NOS faz também menção à incompatibilidade da aplicação dos preços de ocupação, de 

instalação e de remoção no caso dos cabos de drop com o princípio de orientação para os 

custos e a regra de EdI. Com efeito, segundo a NOS, a tentativa da MEO em cobrar as 

fixações de drop de cliente, constitui uma inequívoca sobrefaturação. Refere que 

efetivamente, o preço de fixação em poste da ORAP tem implícita uma relação de um cabo 

por uma fixação, que é a realidade dos cabos de operador. No entanto, argumenta que no 

caso dos cabos de drop de cliente, esta relação não se verifica. Na realidade, assinala que 

por um ponto de fixação poder-se-á ter até 16 cabos de cliente (cada orifício suporta até 2 

cabos de cliente).  

Este seria outro facto que, para a NOS, vem corroborar que a tentativa da MEO em “enxertar” 

os cabos de drop de cliente no preço de fixação em poste não faz qualquer sentido nem seria 

compatível com a alegação da MEO de que tal aplicação sempre esteve prevista na ORAP. 

Deste modo, conclui que tal entendimento implica uma sobrefaturação aos beneficiários, 

constituindo um enriquecimento sem causa da MEO, na medida em que irá estar a cobrar o 

mesmo serviço a múltiplas entidades (ao mesmo tempo que não o cobra a si, pois nesses 

pontos de fixação também estarão cabos de drop da MEO).  

Neste contexto, a NOS refere que os custos da MEO com a ORAP são alvo de escrutínio e 

auditoria do Regulador, sendo que a base para a definição desses custos está largamente 

empolada pela não utilização do custo real em que a MEO incorreu para incorporar esse ativo 

no seu balanço, tendo levado a que os custos de ocupação de postes (e condutas) da MEO 

sejam extremamente elevados, face aos preços praticados a nível europeu.  
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A este respeito, a NOS procedeu ao levantamento de um conjunto de ofertas de postes de 

países europeus congéneres, de modo a aferir da razoabilidade dos preços praticados pela 

MEO. Para essa comparação, refere ter tido o cuidado de caracterizar o km de ocupação de 

poste em Portugal e, a partir dessa definição, aplicar os preçários em vigor nos vários países 

da comparação. Ou seja, informa não ter optado pela métrica tradicionalmente utilizada de 

comparar, apenas, uma das componentes do tarifário (normalmente a fixação por poste) mas, 

antes, de tomar em consideração as várias componentes.  

Adicionalmente, afirma ter tido em consideração que, neste tipo de infraestruturas civis, o 

custo de mão de obra representa cerca de 50% do custo total, ou seja, que o valor salarial de 

cada país afeta de modo significativo os resultados da comparação. Assim, se se tomar em 

consideração essa realidade, e se normalizarem os valores tendo por base o salário médio 

nacional, a NOS conclui que os preços da ORAP são os segundos mais elevados e distantes 

da média das melhores práticas dos países analisados (+53%) (cfr. Figura 4).  

Figura 4. Comparação de preços das ofertas de postes em vários países da UE 

  
Fonte: NOS com base em ofertas de referência dos países abrangidos  

A NOS considera que a única forma de corrigir esta distorção passa por valorizar a base de 

ativos regulamentar ao custo de aquisição da MEO da infraestrutura de postes. Esta 

abordagem é, aliás, segundo a empresa, a seguida por vários reguladores europeus em 

sectores regulados e onde existem especificidades similares: no sector das águas no Reino 

Unido, o regulador sectorial, Ofwat, reconheceu que o custo associado à reposição dos ativos 

(224 mil milhões de libras) se situava muito acima do valor pago pelos novos proprietários das 

empresas, no âmbito do processo da sua privatização (£9 mil milhões).  
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Precisamente por esta razão, refere que o regulador inglês optou por utilizar o valor da 

privatização para a definição dos preços regulados, como forma de garantir que os novos 

acionistas não capturassem ganhos extraordinários por via da definição de preços com base 

num custo totalmente desfasado com o efetivamente incorrido, e que apenas iria transferir 

valor dos consumidores britânicos para os novos acionistas. Considera a NOS que a situação 

das infraestruturas civis da MEO, seja no caso dos postes, seja no caso das condutas, é 

idêntica, o que justifica os resultados da comparação supra. 

Relativamente ao preço de instalação, a NOS afirma não compreender o racional para o valor 

de 18 euros e refere que a MEO é a primeira a assinalar (e bem) que não há serviço de 

viabilidade para a instalação de cabos de cliente. Para a NOS, a razão para tal é bem 

conhecida: estes cabos assumem especificidades técnicas que os diferenciam dos demais 

cabos de rede de operador, não representando risco para a integridade da rede de postes da 

MEO.  

Neste contexto, a NOS afirma que não existe qualquer validação técnica do pedido de 

instalação, considerando ser um custo meramente administrativo e não descortina qual o 

trabalho administrativo, que a seu ver mais não será do que “registar” um pedido via e-mail 

(que, segundo a MEO justificou na altura da sua tentativa de introdução em 2015, o facto de 

ser uma mensagem por mail visava o seu tratamento automático) e enviar um ticket. Menciona 

a NOS que a ANACOM considera que este custo fará sentido quando se está perante 

múltiplos postes, fazendo referência que a MEO antecipa drop até 8 postes (ao mesmo tempo 

que refere que na instalação de rede de operador tal preço já se aplica). No entanto, para a 

NOS, não é percetível o que poderá justificar um custo de 18 euros: recebida a mensagem do 

operador, além do envio (que deverá ser automático) do ticket, a única atividade que antecipa 

nesta fase associado ao pedido é a atribuição de uma equipa para acompanhamento. 

No entendimento da NOS, não se trata de um pedido de acesso e instalação em que a MEO, 

após receção do pedido, deverá fazer refletir na sua informação de cadastro a previsão da 

capacidade a utilizar, para que os seus mapas reflitam, a partir desse momento, a reserva 

desse espaço ao beneficiário, de modo a não dar falsas viabilidades.  

Assim, a NOS tem dificuldade em conceber que lhe seja cobrado um custo de agendamento 

do acompanhamento que, por sua vez, lhe será imputado. E maior dificuldade tem de 

conceber que esse agendamento tenha um custo de 18 euros. 
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Neste contexto, a NOS também considera que este preço é claramente discriminatório, uma 

vez que a MEO não terá de o suportar para as suas instalações, pelo que propõe que seja 

eliminado da ORAP. Em síntese, a NOS discorda da introdução do preço de ocupação de 

postes para drop de cliente, bem como do preço de instalação de drop de cliente em poste, 

na medida em que, no seu entender:  

a) A cobrança de ocupação de cabos de drop seria ilegal tendo em conta a propriedade dos 

mesmos, ao mesmo tempo que se assume como um caso clássico de venire contra 

factum proprium, atentando a MEO contra a confiança nela depositada pelos beneficiários 

ao longo de mais de 20 anos;  

b) A introdução deste preço implica um acréscimo de custos de, no mínimo, [IIC]                   . 

        [FIC] euros por ano que, na realidade, se se entendesse legítimo que a MEO o 

faturasse (o que a NOS não concede pelos vários argumentos já aduzidos), deveria ser 

diretamente cobrado junto dos clientes finais, que são os proprietários dos cabos em 

questão;  

c) Ainda que se considerasse que esta cobrança tivesse algum tipo de cabimento, a 

realidade é que o preçário que a MEO tenta agora aplicar a este tipo de fixações, não foi 

concebido para o efeito, gerando uma situação de efetiva sobrefaturação da ocupação 

da sua rede de postes;  

d) A cobrança de um preço de instalação de 18 euros é claramente discriminatória e 

penalizadora dos beneficiários, na medida em que decorre da criação de uma tarefa que 

não tem justificação à luz das regras impostas à MEO; para além disso, a MEO não 

incorrerá nesse custo e, por essa via, há uma quebra do princípio da EdI que não 

preenche as condições de exceção elencadas pelo Regulador;  

e) Qualquer um dos valores atrás referidos (instalação de drop e ocupação com drop) não 

tem cabimento no princípio de orientação dos preços para os custos, na medida em que 

os preços praticados pela MEO já largamente excedem os custos efetivamente incorridos. 

E o sistema de custeio não pode prever a recuperação dos custos da MEO por outra via 

que não seja a cobrança da utilização dos postes que é feita pelos cabos e equipamentos 

dos beneficiários. Tanto assim é que, caso não fosse esse o entendimento, considera que 

por via do princípio de não discriminação e da transparência a que está obrigada, a MEO 
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deveria estar a cobrar aos seus clientes finais as fixações associadas aos cabos de drop 

que instala nos seus postes, o que no seu entender não sucede. 

A NOWO/ONI consideram que deve ser eliminado o ponto decisional D22 e assinalam que 

desde a entrada em vigor da ORAP, em 22.12.2010, até ao momento, nunca os cabos de 

drop de cliente implicaram qualquer preço cobrado pela MEO de forma recorrente ou não-

recorrente à NOWO/ONI, o que se justificaria porque são cabos dedicados a clientes 

individuais, que ligam as instalações do cliente ao ponto de fronteira da rede do beneficiário 

(PDO/TAP), para prestação dos serviços que estes contrataram com os beneficiários, sendo 

enquadráveis como “rede individual de cabos, para ligação às redes públicas de 

comunicações”131, pelo que constituem propriedade destes clientes. Assim, a NOWO/ONI 

consideram que a MEO não pode cobrar aos beneficiários qualquer preço por cabos que não 

seriam propriedade destes, e assinalam que na oferta de utilização de infraestruturas da EDP 

Distribuição também não seria cobrado qualquer valor associado aos cabos de drop de 

cliente. 

No contexto das já referidas diligências complementares, a ANACOM procurou obter 

informação mais detalhada sobre os preços aplicados aos beneficiários da ORAP para efeitos 

da instalação de drop de cliente, através de pedido de informação dirigido à MEO em 

20.09.2018. 

Após análise da informação recebida em 04.10.2018, a ANACOM entendeu ser necessário 

solicitar elementos adicionais à MEO, o que fez através de ofícios remetidos em 17.10.2018 

e em 14.11.2018, tendo a empresa respondido em 31.10.2018 e em 28.11.2018, 

respetivamente. 

Entendimento da ANACOM 

Face ao exposto no ponto decisional D20 e uma vez que no mesmo se concluiu, após 

ponderação e análise, não haver fundamento para o envio pelo beneficiário de um pedido 

formal de instalação de drop de cliente, para a notificação (prévia ou a posteriori), e para 

efetuar o respetivo agendamento com a MEO, entende a ANACOM que o ponto decisional 

D22, tal como consta do SPD, deixa de ser aplicável, devendo ser alterado no seguinte 

sentido: 

                                                           

131 Nos termos da alínea c) do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 123/2009. 
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“Dn16. Os preços do serviço de acesso e instalação (previstos no número 7.3.4 da 

ORAP) aplicam-se apenas ao serviço de instalação de drop de cliente que 

envolva mais do que um poste da MEOA MEO deve remover da ORAP a secção 

7.4. Instalação de Drop de Cliente.”  

Assim, não se suscitando a definição de um preço não recorrente relativo à instalação de 

drop, remete-se a questão sobre o preço de ocupação de poste da MEO com a fixação do 

drop, para o entendimento da ANACOM relativo ao ponto decisional D20 do SPD. 

 

D23. Deve ser eliminado, na secção 6.1 do Anexo 3 da ORAP, o campo referente à 

indicação da morada do cliente final do beneficiário incluído no template de 

instalação de drop de cliente, passando a prever-se apenas a indicação das 

coordenadas geográficas do PDO e/ou do TAP. 

A MEO não se opõe a esta proposta de decisão, tendo já transmitido à ANACOM que pretende 

eliminar a indicação da morada do cliente final do beneficiário incluída no formulário de 

instalação de drop de cliente. Conforme referido em comentário ao ponto decisional D20, a 

MEO propõe que o formulário passe a prever o tipo de cabo a instalar no drop de cliente, o 

qual deverá constar do respetivo catálogo de cabos e equipamentos do beneficiário. 

Acrescenta esta empresa que o beneficiário deverá também informar o número de fixações 

em postes da MEO que irá utilizar na instalação do drop de cliente.  

A Vodafone considera que a decisão proposta, no sentido de o campo referente à indicação 

da morada do cliente final do beneficiário incluído no template de instalação de drop de cliente 

deixar de ser preenchido (i.e., a morada do cliente final deixará de ser comunicada à MEO, 

passando a prever-se apenas a indicação das coordenadas geográficas do PDO e/ou do 

TAP), encontra-se plenamente justificada à luz dos princípios que regem o sector das 

comunicações eletrónicas. Com efeito, a Vodafone defende que a informação da morada do 

cliente final a instalar é uma informação relacionada com a atividade dos beneficiários 

enquanto operadores do mercado de comunicações eletrónicas, revestindo carácter 

confidencial, por conter segredos comerciais e de negócio – merecendo, como tal, proteção.  

Salienta ainda a Vodafone que o conhecimento dessa informação pelos demais operadores 

introduz uma vantagem concorrencial ilegítima ao abrigo do princípio da concorrência, pelo 

que só em casos absolutamente fundamentais – e não como regra, como até agora vem 
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sendo imposição da oferta – para a execução do pedido de instalação de drop é que deveria 

ser divulgada à MEO, o que não sucede.  

A Vodafone afirma ter sérias dúvidas que a eliminação apenas dessa informação seja 

suficiente para acautelar os riscos identificados pela ANACOM no seu exercício, porquanto 

também antecipa potenciais estratégias anti competitivas decorrentes do acesso à restante 

informação, pela MEO, em momento anterior à ligação do cliente por parte dos operadores 

alternativos. [IIC]                                                                                         . 

. . 

. . 

. . 

. . 

             [FIC]. A Vodafone considera, assim, necessário definir na ORAP o seguinte: 

a) O estabelecimento de uma obrigação de notificação posterior à utilização dos postes da 

MEO para instalação de drop, por forma a eliminar por completo a possibilidade de a MEO 

aceder a informação comercial sensível e, desta forma, restringir de forma ilegal a 

atuação comercial dos seus concorrentes. Ou, sem conceder, subsidiariamente:  

b) A eliminação do campo referente à indicação da morada do cliente final do beneficiário 

incluído no template de instalação de drop de cliente, passando a prever-se apenas a 

indicação das coordenadas geográficas do PDO e/ou do TAP.  

A NOS considera que a atual proposta de alterações à ORAP implicará visibilidade antecipada 

para a MEO das ativações de novos clientes dos beneficiários, criando uma janela de 

oportunidade para a MEO realizar ações de retenção ou de angariação desses clientes, num 

período em que o cliente ainda não está com a fidelização ativa, podendo a MEO interferir no 

processo de instalação por via da degradação da experiência de cliente.  

A NOS considera ainda que o campo da morada previsto no formulário de instalação de drop 

de cliente só deve ser mandatório quando o PDO/TAP do beneficiário esteja instalado em 

poste da MEO e, caso a instalação tenha origem noutra infraestrutura (e.g. poste da EDP), 

deve ser identificada a coordenada geográfica do primeiro poste da MEO a utilizar, se essa 

informação estiver disponível.  

Adicionalmente, a NOS considera que deve ser removido o campo “Referência MEO do 

pedido de instalação associado”, uma vez que as coordenadas geográficas são informação 
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suficiente para a MEO identificar o pedido de acesso e instalação que deu lugar à instalação 

do equipamento de rede da NOS que dispõe no seu cadastro. O formulário de pedido de 

intervenção para drop de cliente deverá, no seu entender, ser simplificado constando apenas 

as coordenadas geográficas de PDO/TAP onde será necessário intervir. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D23, por si próprio, uma medida muito positiva 

e que, mantendo-se a instalação de drop no âmbito do serviço de intervenção, deve ser 

eliminado o formulário da secção 6.1 do Anexo 3 da ORAP v5. Acrescentam também que 

apenas durante a instalação do drop seria possível indicar à MEO as coordenadas geográficas 

do PDO/TAP. 

Entendimento da ANACOM 

Na alteração ao ponto decisional D20, a ANACOM determinou que não há lugar a qualquer 

notificação (prévia ou a posteriori) para instalação de cabos de drop de cliente nos postes da 

MEO e que deve ser eliminado da ORAP a obrigatoriedade de envio de cadastro de drop de 

cliente.  

Neste sentido, decorrendo do ponto decisional D20 que o template de instalação de drop de 

cliente (que consta da secção 6.1 do Anexo 3 da ORAP) deixa de existir, o ponto decisional 

D23 deixa de ser aplicável e por isso deve ser eliminado. 

3.2.6. Introdução de penalidades por incumprimento aos beneficiários da ORAP  

D24. Devem ser eliminadas da secção 6.2 da ORAP as seguintes penalidades: 

 3. Remoção indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido – 1.000 eur 

+ 100 eur x n.º de fixações, por incumprimento do 1.º parágrafo do n.º 4.6 da 

ORAP v5. 

 4. Não comparência do técnico do beneficiário na data/hora acordada para a 

instalação/acompanhamento: 62,90 euros, por incumprimento do 6.º 

parágrafo do n.º 4.2.2 da ORAP v5. 

 5. Ausência de cartão válido de credenciação ORAP, por indivíduo – 250 euros, 

por incumprimento do 3.º parágrafo do n.º 3.2 da ORAP v5. 
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 7. Ausência de licença para operar na via pública – 750 euros, por 

incumprimento do n.º 3.5 da ORAP v5. 

 8. Recusa de identificação de técnico do beneficiário e/ou recusa em respeitar 

e seguir as solicitações dos técnicos da MEO – 750 euros, por 

incumprimento do 4.º parágrafo do n.º 3.2. da ORAP v5. 

 9. Incumprimento das condições de SST e Ambientais – 1.500 euros (revisto 

para 1.000 euros), por incumprimento dos n.ºs 3.9 e 3.10 da ORAP v5. 

 10. Incumprimento de boas práticas técnicas e operacionais de instalação, 

intervenção e remoção – 750 euros, por incumprimento das condições e 

normas previstas no anexo 1 e no anexo 7 da ORAP v5. 

 11. Deterioração das condições de operação da rede e dos equipamentos e/ou 

colocação em risco a integridade da rede e/ou a qualidade dos serviços 

prestados – 1.500 euros (revisto para 750 euros), por incumprimento do 11.º 

parágrafo do n.º 4.2.2 da ORAP v5. 

 14. Cedência a terceiros de espaço em poste disponibilizado pela MEO – 1.000 

eur + 100 eur x n.º de postes (revisto para 750 euros), por incumprimento do 

número 3.7 da ORAP v5. 

 15. Ausência de identificação de cabo, PL ou PE – 500 euros (revisto para 250 

euros), por incumprimento do n.º 4.2.6 da ORAP v5. 

A MEO remete para os seus comentários apresentados no ponto decisional D7. 

A Vodafone considera o ponto decisional D24 necessário e adequado, concordando com a 

eliminação das penalidades descritas.  

A NOS, atendendo à simetria das penalidades propostas para a ORAP e ORAC, refere que 

os comentários por si efetuados relativamente à ORAC são aplicáveis à ORAP, pelo que dá 

os mesmos aqui reproduzidos. Em qualquer caso, a NOS constata que a MEO introduziu na 

secção 3.9 Segurança e Saúde no Trabalho (SST) da ORAP, o seguinte: “…A MEO reserva-

se, em qualquer momento, o direito de suspender os trabalhos ou de impedir a execução de 

novos trabalhos na sua infraestrutura, caso as não conformidades em matéria de SST não 

sejam resolvidas dentro do prazo estipulado…”. Sobre este ponto, a NOS considera que este 
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tema é coincidente com o da penalidade 9 que foi eliminada, e redunda num mesmo erro de 

raciocínio, porque a MEO não é responsável pela inspeção das condições de segurança e 

saúde no trabalho. Assim, defende esta empresa que este tipo de condição deve ser eliminado 

do corpo da oferta. 

A NOWO/ONI acolhem o ponto decisional D24 com muita satisfação uma vez que elimina 

várias penalidades. 

Entendimento da ANACOM 

Remete-se para o entendimento exposto a propósito do ponto decisional D7 que, 

recapitulando, determina também a eliminação de várias penalidades da secção 9 da ORAC. 

Sobre a referência da NOS ao disposto na secção 3.9 da ORAP v5, segundo a qual a MEO 

reserva-se no direito de suspender ou impedir a execução de trabalhos na sua infraestrutura, 

devido a não conformidades de SST pelo beneficiário, a ANACOM insta a MEO a remover tal 

disposição da oferta, dado que o beneficiário já está obrigado ao cumprimento das regras de 

SST. Não obstante a MEO não ser a autoridade competente na área de SST, esta empresa, 

querendo, poderá sempre alertar as autoridades competentes a respeito dessa matéria. 

Face ao exposto, mantém-se na decisão final o previsto no ponto decisional D24 do SPD. 

 

D25. Devem ser alteradas, na secção 6.2 da ORAP, as seguintes penalidades: 

 1.  Acesso/Intervenção indevida sem autorização/pedido válido: 100 euros x n.º 

postes envolvidos no incumprimento. 

 2. Ocupação indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido: valor 

referente à faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na ORAP, 

assumindo uma duração do incumprimento em média de 48 meses (2 anos).  

 6. Ausência de credenciação ORAP por indivíduo: 460 euros. 

 12. Instalação de cabo ou equipamento não previsto no Catálogo de Cabos e 

Equipamentos do beneficiário: 50 euros por cabo ou equipamento instalado. 
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 13. Atraso na entrega de cadastro de ocupação válido após a conclusão dos 

trabalhos realizados: d x 50 euros (máx. 325 euros), sendo d o número de 

dias úteis de atraso face ao prazo máximo definido na ORAP. 

 16. Adequação de poste da MEO por meios próprios: 330 euros. 

 17.  Incumprimento das condições associadas à instalação de drop de cliente 

(envolvendo apenas 1 poste da MEO): 100 euros por drop de cliente. 

A MEO remete para os seus comentários apresentados no ponto decisional D8.  

Adicionalmente, em relação à penalidade 17 (Incumprimento das condições associadas à 

instalação de drop de cliente (envolvendo apenas 1 poste da MEO)), a MEO reitera a sua 

discordância em relação à simplificação do processo associado à instalação de drop de cliente 

apenas num poste. Sobre este ponto, menciona que se aplica o exposto nos comentários ao 

ponto decisional D8 a respeito da penalidade por ocupação indevida, e o referido acerca da 

aplicação cumulativa de penalidades, dado que esta situação terá subjacente pelo menos três 

incumprimentos: a) acesso indevido; b) ocupação indevida; e c) atraso na entrega de 

cadastro. A MEO acrescenta ainda que é devida a remuneração dos serviços prestados.  

A MEO refere que este seria um caso em que se comprova fazer sentido a aplicação 

cumulativa das penalidades. Este operador assinala que, caso contrário e no limite, poderia 

optar por aplicar a penalidade associada a atraso na entrega de cadastro que será sempre 

superior à proposta pelo incumprimento das condições associadas à instalação de drop de 

cliente, apesar de ser mais intrusivo e gravoso o incumprimento das condições associadas à 

instalação de drop de cliente e de tal conduta merecer a aplicação de uma penalidade de 

montante efetivamente dissuasor.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D25, no sentido da alteração das penalidades 

descritas. No entanto, efetua ressalvas quanto às seguintes penalidades: 

 Penalidade 1 – “Acesso/Construção de PE/Intervenção indevida sem autorização/ 

pedido válido: 100 euros x n.º CV envolvidas no incumprimento”  

A estipulação desta penalidade seria, segundo a Vodafone, desprovida de sentido, 

face à nova figura da intervenção proposta, em que o beneficiário pode, decorrido o 
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prazo de uma hora linear sobre o pedido de intervenção, iniciar os trabalhos 

pretendidos.  

 Penalidade 2 – “Ocupação indevida, por cabo ou equipamento, sem pedido válido: 

valor referente à faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na ORAP, 

assumindo uma duração do incumprimento em média de 48 meses (2 anos)”, e 

Penalidade 6 – “Ausência de credenciação ORAP por indivíduo: 460 euros”  

Considera que estas duas penalidades não são proporcionais. Relativamente à 

penalidade 2, a Vodafone identificou um lapso de escrita no SPD, onde, em vez de 

“assumindo uma duração do incumprimento em média de 48 meses (2 anos)” quererá 

dizer-se “assumindo uma duração do incumprimento em média de 24 meses (2 anos)”. 

 Penalidade 13 – “Atraso na entrega de cadastro de ocupação válido após a conclusão 

dos trabalhos realizados: d x 50 euros (máx. 325 euros), sendo “d” o número de dias 

úteis de atraso face ao prazo definido na oferta”  

A Vodafone recorda que o valor limite da penalidade por atraso no envio de cadastro 

na ORAP foi fixado em 2013132 e considera que a ANACOM não justifica no SPD o 

racional subjacente à fixação do limite em causa, aplicando os valores fixados em 

2013, não obstante terem decorrido mais de 5 anos. Neste contexto, a Vodafone 

defende uma revisão daquele valor, competindo à ANACOM, nos termos do artigo 

125.º do CPA, adotar as diligências complementares que se mostrem convenientes à 

decisão, o que requer. Dados os casos em que a MEO informaria tardiamente os 

beneficiários sobre a necessidade de correções aos cadastros, não concedendo um 

prazo razoável para a sua correção e impondo penalidades por incumprimento da 

obrigação de comunicação do cadastro, a Vodafone defende que os prazos de entrega 

de cadastros deverão ser suspensos nos casos em que a MEO exige a alteração dos 

mesmos e a MEO deverá confirmar a receção dos cadastros. 

                                                           

132 No já mencionado “Relatório da audiência prévia e do procedimento geral de consulta relativo ao sentido 

provável de decisão sobre faturação e cobrança de penalidades às beneficiárias da oferta de referência de acesso 

a postes da PT Comunicações, S.A.”, tendo em consideração que "A PT não identificou os custos de deslocação 

de uma equipa sua ao local para aferir da ocupação dos postes (atualizando o cadastro) – que, em todo o caso, 

deverá ser um processo mais expedito do que o do acompanhamento de uma instalação, relevando-se que os 

custos tidos em conta no SPD, para a fixação do limite em causa, representam mais de quatro horas, o que será 

um valor adequado mesmo tendo em conta os argumentos suscitados pela PTC –, a não ser que ocorresse uma 

eventual (e à partida não previsível) necessidade de reforço das equipas operacionais, que aliás não quantificou" 

(cfr. pág. 14 e 15 do Relatório). 
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 Penalidade 16 – “Adequação de poste da MEO por meios próprios: 330 euros” 

Para a Vodafone deve ser tido em consideração que os beneficiários só se vêm na 

contingência de adequar os postes da MEO por meios próprios, quando os mesmos 

não apresentam as condições adequadas para passagem de cabos, e/ou a MEO 

demora na sua adequação, na sequência dos pedidos de regularização da situação 

apresentados pelos beneficiários. Assim, esta penalidade deve ser reduzida no seu 

montante e, paralelamente, ser definido um SLA para regularização pela MEO dos 

pedidos de adequação de postes pelos beneficiários, com correspondente penalidade 

por incumprimento. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D25 razoável, mas referem que a parte final da 

redação da penalidade 2 contém uma incoerência ao assumir uma duração do incumprimento 

em média de “48 meses (2 anos)”, sendo que do entendimento expresso no SPD133, resulta 

que o mesmo deve ser corrigido para “24 meses (2 anos)”. 

Entendimento da ANACOM 

Remete-se genericamente para o entendimento relativo ao ponto decisional D8 que 

determinou a alteração de penalidades na ORAC, sem prejuízo dos entendimentos que se 

aplicam especificamente às penalidades na ORAP e aos comentários dos operadores que se 

respondem de seguida. 

Tal como referido no contexto da ORAC, o “Catálogo de cabos e equipamentos do 

beneficiário” previsto na ORAP não deve ser apenas respeitado pelos beneficiários da 

oferta, devendo também a MEO, numa ótica de não discriminação, observá-lo, pelo que 

passa a designar-se por “Catálogo de cabos e equipamentos”. 

Relativamente à penalidade 2 corrige-se o lapso identificado pelos interessados e clarifica-se 

que se assume a duração do incumprimento de 24 meses (2 anos) caso não seja possível 

apurar a data de início da ocupação (indevida). 

Relativamente à penalidade 13, sendo esta uma penalidade que a ANACOM não está a 

alterar, reconhece-se que a mesma não deve constar da redação do ponto decisional D25. 

Com efeito, trata-se de uma penalidade que se encontra em vigor. Considera-se 

                                                           

133 Ver terceiro parágrafo da pág. 52 e penúltimo parágrafo da pág. 117 do SPD. 
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desnecessária a realização de diligências complementares – ora requeridas pela Vodafone – 

porque se entende que se mantêm atuais todos os pressupostos base que justificaram a 

definição pela ANACOM em 2013134 do limite do valor daquela penalidade.  

Em todo o caso, e não obstante se considerar que, genericamente, as penalidades não devem 

ser analisadas numa lógica cumulativa, neste caso particular, e à semelhança do referido para 

a ORAC, entende-se que pode haver aplicação cumulativa desta penalidade 13 com a 

penalidade 2 supra (relativa a ocupações indevidas). 

No tocante à aceitação do cadastro pela MEO (que o deve considerar fechado) e à suspensão 

do prazo de envio de cadastro pelo beneficiário da ORAP, matéria suscitada pela Vodafone, 

remete-se para os entendimentos da ANACOM relativos aos pontos decisionais D54 e D55, 

respetivamente. 

Sobre a penalidade 16, reitera-se, tal como referido no SPD, que o beneficiário da ORAP não 

deve efetuar trabalhos de adequação de postes da MEO por meios próprios, sendo essa uma 

tarefa que cabe exclusivamente à MEO, enquanto proprietária dos referidos postes135. Neste 

contexto, entende-se que a imposição de uma penalidade ao beneficiário da ORAP nessas 

situações é adequada, e não foram trazidos argumentos que justifiquem a alteração do 

proposto no SPD.  

Sobre a penalidade 17, dado que a uma maior flexibilização introduzida na atuação dos 

beneficiários da ORAP (neste caso no tocante à instalação de cabo de drop de cliente) deve 

corresponder um aumento da sua responsabilização, conforme referido em D20, mantém-se 

o entendimento de que deve estar prevista uma penalidade a incidir sobre o beneficiário da 

ORAP pelo incumprimento das condições associadas à instalação de drop de cliente (vide 

Anexos 1 e 2 da ORAP) no valor de 100 euros por cada drop de cliente, independentemente 

do número de postes da MEO envolvidos.  

Caso seja identificada pela MEO uma utilização de cabo (ou equipamento) não previsto 

no “Catálogo de cabos e equipamentos” (incumprimento associado à penalidade 12) 

ou um incumprimento das condições associadas ao drop de cliente (associado à 

                                                           

134 Vide https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1174429.  

135 Releva-se ainda que na ORAP v5 foi introduzido o serviço de viabilidade e instalação garantida, ao abrigo do 

qual se garante a adequação dos postes necessários à instalação, havendo um prazo-objetivo de resposta (revisto 

em baixa, vide ponto decisional D70) e a penalidade associada. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1174429
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penalidade 17), deve a MEO notificar o beneficiário em questão para corrigir a situação 

no prazo de 15 dias úteis. Só após o decurso deste prazo e, caso a situação não seja 

corrigida, pode a MEO promover o procedimento de aplicação da respetiva penalidade.  

Assim, os beneficiários que tenham instalado cabos de drop de cliente não previstos 

no catálogo ou cuja instalação não cumpra as condições associadas ao drop de cliente, 

deverão corrigir a situação – caso contrário incorrem no pagamento da respetiva 

penalidade à MEO. Estas alterações estão já integradas no novo ponto decisional Dn8. 

Atendendo a que o procedimento previsto no novo ponto decisional Dn8 é objeto de 

novo sentido provável de decisão, a aplicação das penalidades 12 e 17 fica suspensa 

em função do que vier a ser determinado pela ANACOM na decisão final 

correspondente ao “SPD sobre alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão 

de 25.07.2019”. 

Ainda no contexto de aplicação das penalidades previstas na ORAP, considera-se que deve 

ser estabelecido um limite máximo para o valor a pagar, por qualquer uma das partes à 

outra, a título de penalidades por incumprimento, o qual não deverá ser superior, para 

o conjunto de ocorrências por cada ano civil, a 10% do valor de faturação dos serviços 

prestados no mesmo ano ao beneficiário envolvido, ao abrigo da ORAP. 

Face ao exposto, ajusta-se o ponto decisional D25 nos seguintes termos: 

“D25. Devem ser alteradas, na secção 6.2 da ORAP, as seguintes penalidades, nos 

termos que se indicam: 

 1.  Acesso/Intervenção indevida sem autorização/pedido válido: 100 euros x n.º 

postes envolvidos no incumprimento. 

 6. Ausência de credenciação ORAP por indivíduo: 460 euros. 

 12. Instalação de cabo ou equipamento não previsto no Catálogo de Cabos e 

Equipamentos do beneficiário: 50 euros por cabo ou equipamento instalado. 

  A aplicação desta penalidade fica suspensa em função do que vier a ser 

determinado pela ANACOM na decisão final correspondente ao “SPD sobre 

alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão de 25.07.2019”.” 
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 13. Atraso na entrega de cadastro de ocupação válido após a conclusão dos 

trabalhos realizados: d x 50 euros (máx. 325 euros), sendo d o número de 

dias úteis de atraso face ao prazo máximo definido na ORAP. 

 16. Adequação de poste da MEO por meios próprios: 330 euros. 

 17.  Incumprimento das condições associadas à instalação de drop de cliente 

(envolvendo apenas 1 poste da MEO): 100 euros por drop de cliente. 

  A aplicação desta penalidade fica suspensa em função do que vier a ser 

determinado pela ANACOM na decisão final correspondente ao “SPD sobre 

alterações à ORAC e à ORAP não incluídas na decisão de 25.07.2019”.” 

Corrige-se ainda a penalidade 2, conforme ponto decisional seguinte: 

“Dn17. Deve ser alterada, na secção 6.2 da ORAP, a “penalidade 2. Ocupação indevida, 

por cabo ou equipamento, sem pedido válido”, da seguinte forma: valor referente 

à faturação da ocupação (indevida) a preços vigentes na ORAP, assumindo, caso 

não seja possível apurar a data de início da ocupação (indevida), uma duração 

do incumprimento em média de 2448 meses (2 anos).” 

E acrescenta-se o seguinte ponto decisional: 

“Dn18. Deve haver, para as partes envolvidas (MEO e beneficiário), um limite máximo 

do valor total a pagar, por qualquer uma das partes à outra, a título de 

penalidades por incumprimento, que não deverá ser superior, para o conjunto 

de ocorrências em cada ano civil, a 10% do valor de faturação dos serviços 

prestados no mesmo ano ao beneficiário envolvido, ao abrigo da ORAP.” 

 

D26. Com exceção da penalidade n.º 2, as penalidades por incumprimento do 

beneficiário devem entrar em vigor no período de 6 meses após a publicação da 

próxima versão da ORAP. 

A MEO remete para os comentários que apresentou relativamente ao ponto decisional D9 

(que estabelece o mesmo prazo no âmbito da ORAC). Acrescenta, porém, que a penalidade 

13 já existe na ORAP v3.2, que está em vigor, pelo que afirma não perceber a proposta de 

decisão para esta penalidade. 
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A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto.  

A NOWO/ONI consideram razoável a entrada em vigor das penalidades seis meses após a 

publicação das novas versões das ofertas (com exceção da penalidade 2). 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entendeu no SPD que seria necessário um período de transição de 6 meses, 

após a publicação da próxima versão da ORAP, para a entrada em vigor das penalidades, 

com exceção da penalidade 2.  

Face às pronúncias recebidas em sede de audiência prévia, em concreto as respostas ao 

ponto decisional D9 (que se aplicam ao ponto decisional D26), após ponderação, a ANACOM 

entende agora que deve diminuir o período de transição de 6 meses para 3 meses. Com 

efeito, no tocante às penalidades que vão ser alteradas (com exceção da penalidade 2), 

entende-se que os beneficiários não necessitam de um período tão longo para adaptação face 

à experiência já adquirida ao longo de 8 anos com os processos da ORAP. 

Atende-se ao aspecto específico suscitado pela MEO sobre a penalidade 13 da ORAP (não 

alterada pela MEO) que vigora desde a entrada em operação da oferta em 2010, tendo em 

decisão da ANACOM de 2013 sido alterado o valor daquela penalidade. 

Assim, altera-se o ponto decisional D26 nos seguintes termos:  

“D26. Com exceção da penalidade n.º 2 e da penalidade 13, que já vigora, as 

penalidades por incumprimento do beneficiário devem entrar em vigor no 

período prazo de 6 3 meses após a publicação da próxima versão da ORAP.” 

 

D27. A penalidade n.º 2 entra em vigor 24 meses após a data em que a MEO remete ao 

beneficiário da ORAP o cadastro que possui da ocupação dos seus postes pela 

rede (e.g. cabos, pontos de ligação, folgas, tubos de subida) do beneficiário. 

A MEO remete para os comentários apresentados relativamente ao ponto decisional D10. 

A Vodafone considera o ponto decisional D27 necessário e adequado.  
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A NOWO/ONI também remetem para os seus comentários ao ponto decisional D10. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entendeu no SPD que um período de transição de 24 meses seria necessário 

para a entrada em vigor da penalidade 2. 

Face às pronúncias recebidas em sede de audiência prévia e em coerência com o 

entendimento exposto no ponto decisional D10, a ANACOM entende agora adequado diminuir 

esse período de transição de 24 para 18 meses. Com efeito, no tocante à penalidade 2, 

entende-se que os beneficiários da ORAP não necessitam de um período tão longo para 

adaptação, até porque o cadastro de drop de cliente fica excluído da obrigação de atualização, 

conforme ponto decisional D20.  

A MEO naturalmente tem, ou deve ter, o cadastro atualizado com a ocupação das suas 

infraestruturas pelos cabos de rede dos beneficiários. De notar que é a MEO que fatura os 

beneficiários precisamente pela ocupação das suas infraestruturas (no caso dos postes 

através da fixação de cabos de rede). Assim, a partir do momento em que o beneficiário esteja 

na posse da informação georreferenciada do cadastro que a MEO tem da respetiva ocupação 

das suas infraestruturas e que a MEO lhe irá disponibilizar, o beneficiário pode, por 

comparação com o seu próprio cadastro, vistoriar apenas os locais onde encontrou 

diferenças, no sentido de despistar eventuais ocupações que, por não estarem cadastradas, 

poderão vir a ser consideradas “indevidas” (a partir do momento em que a penalidade 2 entre 

em vigor). 

Assim, no ponto decisional D27 inclui-se a seguinte alteração:  

“D27. A penalidade n.º 2 entra em vigor 24 18 meses após a data em que a MEO remete 

ao beneficiário da ORAP a informação georreferenciada do cadastro que possui 

da ocupação dos seus postes pela rede (e.g. cabos de rede, pontos de ligação, 

folgas, tubos de subida) do beneficiário.” 

 

D28. No caso de o beneficiário ter de fazer levantamentos para efeitos de atualização 

de cadastro no âmbito da ORAP, tais levantamentos não devem ser objeto de 

acompanhamento ou agendamento da MEO não estando sujeitos a penalidades 

por acesso indevido e, a serem, devem ser a expensas da própria MEO. 
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A MEO remete para os comentários supra ao ponto decisional D11. 

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto.  

A NOWO/ONI consideram que deve ser prevista a aplicação de condições semelhantes às do 

ponto decisional D11 para os levantamentos (surveys) que se realizarem. 

Entendimento da ANACOM 

Face à redução do período de transição determinada pela ANACOM no ponto decisional 

anterior para aplicação da penalidade 2 (referente a ocupações indevidas), entende-se ser 

ainda mais premente e necessário prever a realização de levantamentos pelos próprios 

beneficiários, para efeitos de atualização do seu cadastro.  

Entende-se que a atualização dos cadastros relativos às ocupações dos beneficiários 

consubstancia uma ação com benefícios para as duas partes: 

 A MEO saberá quem ocupa os seus postes, o que lhe permitirá faturar em conformidade e 

responder a pedidos de acesso com maior rigor e certeza em relação à disponibilidade 

existente naquelas infraestruturas. 

 Os beneficiários serão menos confrontados com situações em que a MEO responde 

positivamente a um pedido de acesso/análise de viabilidade, para depois verificarem no 

terreno, que afinal, o poste está ocupado. 

Considera-se ainda que este processo é necessário para tornar evidentes, ou mesmo corrigir, 

as eventuais ocupações indevidas, para benefício de todos os intervenientes, incluindo a 

própria MEO, tanto no período de carência da penalidade 2, como posteriormente. Por estas 

razões, também não se justifica, ao contrário do pretendido pela MEO, que esta medida seja 

limitada no tempo. 

Com efeito, na eventualidade de os cadastros não estarem atualizados, pode ser necessário 

os beneficiários terem de efetuar levantamentos exclusivamente para o efeito de atualização 

cadastral. Os levantamentos cadastrais são operações pouco intrusivas, ainda para mais no 

caso dos postes, em alguns casos dependentes apenas de mera visualização, pelo que o 

acompanhamento por parte da MEO não se justificará. Neste sentido, caso a MEO entenda 

dever acompanhar estes levantamentos, deverá fazê-lo a expensas próprias (i.e., não deverá 
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faturar o acompanhamento). Para permitir esse eventual acompanhamento e para garantir 

que tais acessos não sejam sujeitos a penalidades por acesso indevido (penalidade 1), tais 

levantamentos devem ser sempre notificados previamente pelo beneficiário à MEO, embora 

sem necessidade de um agendamento ou qualquer outro procedimento.  

Tal como referido na secção 3.1.7 no tocante ao ponto decisional D11, salienta-se neste 

âmbito, que é ainda necessário que o serviço de atendimento de cadastros previsto na ORAP 

passe a contemplar a possibilidade de um beneficiário submeter um cadastro à MEO sem a 

obrigatoriedade de lhe associar um pedido (de viabilidade, de instalação ou de remoção de 

cabos). Sem prejuízo, devem os beneficiários da ORAP atender sempre às regras de 

elaboração de cadastro válido (relativas ao formulário, informação da planta e anexo à planta) 

previstas no Anexo 7 da Oferta. 

Assim, e em linha com o já referido relativamente ao ponto decisional D11, altera-se o ponto 

decisional D28 da seguinte forma:  

“D28. No caso de o beneficiário ter de fazer levantamentos para efeitos de atualização 

de cadastro no âmbito da ORAP, tais levantamentos não devem ser objeto de 

acompanhamento ou agendamento dapela MEO ou outro tipo de procedimentos 

(que não a notificação prévia à MEO) não estando sujeitos a à penalidades por 

acesso indevido (penalidade 1)e, a serem,. Eventuais acompanhamentos pela 

MEO a estes levantamentos devem ser efetuados a expensas da própria MEO.  

E adita-se o seguinte ponto decisional:  

“Dn19. Deve o serviço de atendimento de cadastros previsto na ORAP contemplar a 

possibilidade de um beneficiário submeter um cadastro à MEO sem a 

obrigatoriedade de lhe associar um pedido (de viabilidade, de instalação ou de 

remoção).” 

 

D29. Os casos de ocupação de postes e infraestruturas associadas que tenham sido 

alvo de acordos específicos com a MEO ou que tenham ocorrido previamente à 

entrada em vigor da ORAP deverão ser alvo de tratamento específico, no que diz 

respeito à penalidade n.º 2, e serão futuramente avaliados pela ANACOM. Para o 

efeito, a MEO deverá informar a ANACOM, no prazo de 15 dias úteis após a 

notificação da decisão final da ANACOM, sobre: (i) como está a faturar 
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atualmente pela ocupação de postes ocorrida antes da entrada em vigor da 

ORAP; (ii) se essas ocupações (i.e., os cabos instalados antes da entrada em 

vigor da ORAP) estão detalhadas; (iii) o que a MEO exigia pela ocupação dos 

seus postes aos operadores antes da entrada em vigor da ORAP; e (iv) se há 

outras situações em que os contratos estabelecidos preveem o não envio de 

cadastro ou a aplicação de condições distintas das definidas da na ORAP. 

A MEO remete, a respeito desta proposta de decisão, para os comentários tecidos a propósito 

do ponto decisional D12, com as necessárias adaptações. 

A Vodafone reitera o seu entendimento, expresso atrás (cfr. resposta ao ponto decisional 

D27), a propósito da necessidade de garantia dos princípios da não discriminação e 

transparência na manutenção dos regimes mais favoráveis à ORAP e à ORAC. A Vodafone 

considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste ponto, sem 

prejuízo de reiterar que tal decisão deverá ser adequada a não criar um tratamento 

discriminatório entre os beneficiários das ofertas.  

A NOWO/ONI remetem para os comentários apresentados em relação ao ponto decisional 

D12, com as devidas adaptações.  

Entendimento da ANACOM 

Tendo em conta o entendimento exposto relativamente ao ponto decisional D12, aplicável 

também ao contexto da ORAP, a ANACOM ajusta o ponto decisional D29 da seguinte 

forma: 

“D29. Os casos de ocupação de postes que tenham sido abrangidos por acordos 

específicos com a MEO devem ser objeto de tratamento específico. 

 De modo a habilitar a análise, por esta Autoridade, das situações vindas de 

identificar, solicita-se, ao abrigo do n.º 1 do artigo 108.º e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 109.º da LCE, que a MEO, no prazo de 15 dias úteis a contar da notificação 

do projeto de decisão da ANACOM a notificar à Comissão Europeia, ao BEREC 

e às autoridades reguladoras nacionais dos outros Estados-Membros sobre 

alterações à ORAC e à ORAP e do presente relatório de audiência prévia, 

esclareça o seguinte:  
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  (a) Como fatura a MEO a ocupação de espaço em postes, efetuada ao abrigo de 

acordos e contratos específicos, designadamente anteriores à entrada em 

vigor da ORAP? 

 (b) A MEO dispõe de informação cadastral detalhada relativamente aos cabos 

instalados ao abrigo dos referidos acordos e contratos? Em caso de 

resposta afirmativa, qual o nível de detalhe da informação cadastral? Essa 

informação cadastral existe para todas as áreas geográficas abrangidas por 

esses acordos? 

 (c) Quais as condições (remuneratórias, obrigações de reporte de cadastro, 

requisitos técnicos, ou outras) que vigoravam nos contratos/acordos 

identificados?  

 (d)  Para além das situações que se reconduzem aos acordos/contratos objeto 

do presente pedido de informação, existem outras situações em que a MEO 

tenha disponibilizado o acesso e utilização dos postes, para instalação de 

cabos, mediante condições distintas das da ORAP? Sem elaboração e envio 

de cadastro à MEO?  

 A informação a remeter em resposta às questões (a) a (d), deve ser desagregada 

por cada operador que tenha sido (ou seja ainda) parte em acordos ou contratos 

anteriores à entrada em vigor da ORAP e ao abrigo dos quais continue a reger-

se a ocupação de postes.” 

E adita-se o seguinte ponto decisional: 

“Dn20. Não deve a MEO impedir que um operador, que tenha instalado cabos nas 

infraestruturas da MEO previamente à entrada em vigor da ORAP, passe a 

beneficiar das condições previstas nessas ofertas (nomeadamente quanto aos 

preços), permitindo a respetiva faturação logo que tenha o cadastro desses 

cabos elaborado nos termos da ORAP.” 

 

D30. Para efeitos da penalidade n.º 2, uma ocupação pode não ser indevida, e por isso 

não sujeita a penalidade por incumprimento, caso o beneficiário tenha uma 
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autorização de uma terceira entidade para ocupar aquela infraestrutura 

específica. 

A MEO refere que, relativamente à ORAP aplicam-se, mutatis mutandis, os seus comentários 

referentes ao ponto decisional D13. 

A Vodafone, considera o ponto decisional D30 necessário e adequado dada a existência de 

situações de conflito entre a MEO e os beneficiários a propósito da propriedade das 

infraestruturas.  

Entendimento da ANACOM 

Face ao exposto relativamente ao ponto decisional D13, a ANACOM não identifica motivos 

para alterar o disposto no ponto decisional D30. 

3.3. Pontos decisionais associados a propostas dos beneficiários relativas à ORAC 

3.3.1. Informação cadastral da BD ORAC – incorreções, incoerências e consequências 

de erros 

3.3.1.1. Questões de propriedade 

D31. Infraestruturas que não sejam propriedade, ou que não estejam sob gestão, da 

MEO não deverão constar da BD ORAC. 

De acordo com a MEO, a ORAC em vigor refere que “A ORAC regula a disponibilização, por 

acordo, do acesso e utilização das Condutas e infraestrutura associada, cuja propriedade ou 

gestão incumba à MEO, para efeitos de instalação de cabos das redes de comunicações 

eletrónicas das Beneficiárias, mediante solicitação expressa por parte destas.” (sublinhado da 

MEO), e como tal, a MEO considera que é a informação cadastral do objeto da oferta que 

deve constar da Extranet ORAC.  

A MEO afirma que não percebe o que se pretende com o ponto decisional D31 e sugere a 

sua eliminação, bem como do seguinte texto (que considera inaceitável) que o antecede 

relativo a propriedade: “Assim, não estando cabalmente esclarecida a questão sobre quem 

detém a propriedade das infraestruturas (fase de resolução de litígios), a ANACOM entende 

que não deve impor qualquer penalidade ou obrigação de reembolso à MEO. Em todo o caso, 
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entende-se que deve a MEO remover da BD ORAC todas as infraestruturas que não sejam 

inequivocamente da propriedade (ou que não estejam sob a gestão) da MEO.” (sublinhado da 

MEO).  

Segundo a MEO, embora o ponto decisional D31 seja inócuo – uma vez que da Extranet 

ORAC já constam apenas infraestruturas que, no entendimento da MEO, lhe pertencem ou 

se encontram sob a sua gestão – a imposição de uma decisão desta natureza seria desprovida 

de sentido útil e contraditória com a posição assumida pela ANACOM sobre a propriedade 

das condutas, não devendo constar da versão final da decisão a adotar sobre as alterações 

à ORAC e à ORAP.  

A MEO refere que é a própria ANACOM que afirma – e bem – não lhe competir decidir sobre 

quem detém a propriedade de determinada infraestrutura136, pelo que não compreende o 

sentido e alcance do ponto decisional D31. E, acrescenta esta empresa que, não competindo 

à ANACOM determinar quem detém a propriedade de determinada infraestrutura, então 

também está fora do seu alcance avaliar o cumprimento do ponto decisional D31. E a ver da 

MEO, esta circunstância não apenas retira qualquer sentido útil ao ponto decisional em causa, 

como o pode tornar nefasto e causador de efeitos perniciosos, não sendo esta questão 

despicienda.  

A MEO considera que, perante o ponto decisional D31, qualquer das entidades com as quais 

a MEO tem uma disputa sobre a propriedade de condutas, pode sentir-se tentada a pedir a 

intervenção do Regulador, alegando, para esse efeito, encontrar-se a MEO em incumprimento 

de uma decisão relativa a uma oferta regulada. Assim, a MEO questiona como avaliará então 

a ANACOM a existência de um qualquer incumprimento, se o próprio Regulador reconhece 

não lhe competir decidir sobre a propriedade de uma infraestrutura.  

Segundo a MEO, a ANACOM determinar que não devem constar da Extranet ORAC 

infraestruturas que não sejam propriedade ou que não estejam sob a gestão da MEO, poderia 

inculcar a falsa perceção de que este seria um efetivo problema que importa resolver, porque, 

nos termos da lei, a ANACOM só pode tomar medidas que sejam necessárias, devendo 

fundamentar essa necessidade. Assim, a MEO considera que esta não seria uma medida 

                                                           

136 A MEO remete, a este respeito, por exemplo, para o referido na pág.131 do SPD: “não incumbe à ANACOM 

decidir sobre a propriedade de uma infraestrutura, não sendo também, por conseguinte, a ORAC a sede própria 

para resolver eventuais conflitos suscitados relativamente a este assunto”. 
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necessária e o facto de a sua imposição poder causar no mercado a falsa ideia de que teria, 

em si mesmo, efeitos nefastos que importa evitar.  

Neste contexto, a MEO salienta que a ANACOM já publicou em 12.07.2017 uma 

recomendação sobre a matéria, que foi amplamente divulgada, a que acresce o disposto no 

artigo 20.º-A da atual versão do Decreto-Lei n.º 123/2009 que visa salvaguardar os 

operadores de eventuais efeitos negativos resultantes de um litígio sobre a titularidade de 

condutas. Assim, a MEO acredita existirem motivos suficientes para o ponto decisional D31 

ser suprimido na decisão final.  

A Vodafone considera o ponto decisional D31 necessário e adequado. No entanto, também 

é da opinião que esta regra deve ser acompanhada do estabelecimento de penalidade pelo 

seu incumprimento ou da obrigação de devolução dos montantes pagos pelos pedidos de 

análise de viabilidade, incluindo situações de conflitos de jurisdição em que se verifica a 

impossibilidade de instalação. Para além disso, a Vodafone afirma que é necessária a 

definição de um SLA para remoção na Extranet ORAC de condutas de que a MEO não seja 

proprietária, ou que não estejam sob a sua gestão, a partir da data da reclamação do 

beneficiário.  

A NOS concorda com a deliberação da ANACOM, considerando, contudo, que o Regulador 

deverá prever que, na medida em que essas infraestruturas tenham sido alvo de faturação no 

passado aos beneficiários, estes deverão ter direito à devolução dos montantes pagos, com 

a devida atualização de juros.  

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D31, relacionado com a informação 

cadastral e suas consequências para os beneficiários, é muito positivo e representa o 

estabelecimento de condições mais justas para a operação dos beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

Os conflitos quanto à titularidade das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas, sendo fortemente penalizadores para as empresas do sector, e 

constituindo um fator de dissuasão para o desenvolvimento das respetivas redes (pelo 

impacto que têm nas empresas do sector, «…condicionando o aparecimento de ofertas 

inovadoras, orientadas para a satisfação das necessidades dos utilizadores finais…») 

constituem um tema em que esta Autoridade – ciente de que o enquadramento legal em vigor 

apenas permite a sua resolução ou por acordo entre as partes conflituantes, ou mediante 
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recurso aos mecanismos judiciais ou extrajudiciais adequados –, desenvolveu múltiplas 

diligências no sentido de encontrar soluções que permitissem ultrapassar as dificuldades 

decorrentes destas situações. 

Foi neste contexto que foi publicada a recomendação de 12.07.2017, dirigida às entidades 

com infraestruturas aptas. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 julho, o legislador veio, entretanto, 

clarificar o regime de acesso aplicável às infraestruturas aptas objeto de diferendo quanto à 

respetiva titularidade afirmando clara e inequivocamente que «a existência de um litígio sobre 

a titularidade das infraestruturas aptas não é fundamento de recusa de pedidos de acesso». 

(cfr. artigo 20-ºA daquele diploma).  

Em conformidade com princípio da separação de poderes, o novo regime manteve na esfera 

do poder judicial a resolução da titularidade das infraestruturas.  

Neste contexto, retomando o disposto no ponto decisional D31, tendo presente que decorre 

das regras gerais de direito, que existe uma hierarquia entre leis e atos administrativos, e que 

as primeiras têm prevalência sobre os segundos, não podendo um ato administrativo (no caso, 

o ponto decisional D31 do SPD em análise) derrogar o regime legal, elimina-se o ponto 

decisional D31, entendendo a ANACOM que, atentos os motivos expostos, os contributos 

dos respondentes não são objeto de análise específica.  

 

D32. Deve a MEO fazer todos os esforços necessários para que a informação 

disponibilizada através da sua BD ORAC seja a mais atualizada possível. 

A MEO faz notar que, naturalmente, efetua todos os esforços para que a informação 

disponibilizada através da Extranet ORAC seja o mais atualizada possível. Contudo, como 

refere ser de esperar, não é técnica e humanamente possível garantir 100% de exatidão de 

toda a informação a cada momento.  

Por motivos equivalentes aos referidos na pronúncia sobre o ponto decisional D31, é 

entendimento da MEO que a presente proposta de decisão também deverá ser suprimida na 

decisão final. Com efeito, e por um lado, a MEO assinala que há muito que desenvolve todos 

os esforços para que a informação disponibilizada através da Extranet ORAC seja o mais 
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atualizada possível, tanto mais que isso é também do seu interesse, por diversos motivos137. 

Por outro lado, segundo a MEO, esta decisão poderia gerar no mercado a falsa convicção de 

que a MEO não tem desenvolvido os esforços em questão, tornando necessária uma 

imposição da ANACOM sobre a matéria, o que não aceita por admitir que tal não corresponde 

à realidade. Para além disso, a MEO considera que a imposição de uma obrigação de esforço 

seria geradora de um espaço de incerteza dificilmente compatível com o grau de segurança 

jurídica que deve envolver uma oferta regulada.  

A Vodafone concorda com a decisão proposta pelo Regulador neste ponto, no sentido de que 

a MEO deve fazer todos os esforços necessários para que a informação disponibilizada 

através da sua BD ORAC seja a mais atualizada possível, porquanto para os beneficiários é 

incontornável a necessidade de confiar no rigor e atualização da informação disponibilizada 

pela MEO. Não obstante, considera que o valor da penalidade atualmente prevista no ponto 

7 da ORAC para as situações em que a resposta da MEO a um pedido de análise de 

viabilidade esteja incorreta ou que, em resultado do serviço de informação sobre ocupação 

de condutas decorra uma informação incorreta, de 200 euros, não cobre os danos sofridos 

pelos beneficiários em consequência desse incumprimento.  

Assim, a Vodafone considera que o valor em causa deverá compensar, pelo menos, os 

montantes pagos pelos beneficiários à MEO pelos pedidos de análise de viabilidade.  

Adicionalmente, a Vodafone defende que deve ser prevista a possibilidade de reembolso pela 

MEO do valor despendido pelos beneficiários com os pedidos de viabilidade, nos casos de 

disponibilização de informação incorreta ou incoerente na BD ORAC e ainda nos casos em 

que se constatam conflitos de jurisdição e, por esse motivo, verifica-se a impossibilidade de 

instalação. Assim, por forma a assegurar o rigor e confiança necessários na informação 

cadastral disponibilizada na BD ORAC, a Vodafone propõe que se defina, na ORAC:  

a) uma penalidade no caso de incumprimento da obrigação de disponibilização de 

informação correta e coerente através da BD ORAC, que deverá corresponder, pelo 

menos, ao preço previsto na ORAC para pedidos de análise de viabilidade; e  

                                                           

137 Como a ANACOM admite, “os eventuais erros de cadastro que possam existir na BD ORAC afetam também a 

própria MEO na identificação da viabilidade de instalação de cabos nas condutas, existindo a este nível uma 

equiparação entre os beneficiários e a MEO, da informação utilizada para apurar a viabilidade de instalação de 

cabos nas condutas” (cfr. pág. 140 do SPD). 
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b) o reembolso aos beneficiários do valor despendido com os pedidos de viabilidade, nos 

casos de disponibilização de informação incorreta ou incoerente e ainda nos casos de 

conflitos de jurisdição em que se verifica a impossibilidade de instalação.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D32 muito positivo. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se que a MEO afirma que efetua todos os esforços para que a informação 

disponibilizada através da Extranet seja o mais atualizada possível. Com efeito, 

conceptualmente será inerente ao conceito de uma oferta de referência que a informação nela 

contida e disponibilizada se mantenha atual, sob pena de não serem cumpridas as obrigações 

de não discriminação e de transparência que estão na sua origem. 

Neste contexto, reconhece-se que o presente ponto decisional nada acrescenta ao que a 

ORAC e o regime legal que lhe é aplicável determinam, pelo que se procede à sua eliminação.  

Sobre a proposta da Vodafone de revisão da penalidade imposta à MEO pela disponibilização 

de informação incorreta na resposta a pedidos de análise de viabilidade, a ANACOM entende 

que o valor da penalidade de 200 euros atualmente vigente ao cobrir os custos com a 

deslocação do beneficiário ao local da instalação mantém-se adequado. Sem prejuízo, 

esclarece-se que na presente decisão (vide secção 3.3.1.4) prevê-se a imposição à MEO de 

uma compensação total de 200 euros acrescidos de eventuais custos de policiamento e de 

licenças camarárias que comprovadamente o beneficiário apresente para a tentativa de 

instalação em causa. 

Quanto à proposta da Vodafone para que se defina na oferta o reembolso aos beneficiários 

do valor despendido nos casos de conflitos de jurisdição em que se verifica a impossibilidade 

de instalação, remete-se para o regime fixado no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 123/2009. A 

existência de um litígio sobre a titularidade das infraestruturas não constitui fundamento de 

recusa de pedido de acesso, desde que a entidade requerente cumpra com os procedimentos 

fixados na suprarreferida disposição legal. 

Nos termos da mesma disposição legal “se, por sentença transitada em julgado, vier a ser 

reconhecida a titularidade, o título possessório ou análogo relativo à infraestrutura apta a 

entidade diversa da que deferiu o acesso, deverá esta pagar àquela as quantias que tenha 

recebido, nos termos do número anterior, sem prejuízo de outras obrigações a que fique 
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sujeita, nomeadamente a obrigação de pagar ao beneficiário do acesso os valores pagos em 

excesso”. 

Em conclusão, elimina-se o ponto decisional D32. 

3.3.1.2. Ramais de acesso – diferenciação, fronteiras da ORAC 

D33. Deve a MEO remover, do âmbito da ORAC, os RAE, ou seja, os troços de conduta 

entre a CV de acesso ao edifício e o edifício. 

A MEO está em total desacordo com o ponto decisional D33.  

A MEO refere ser surpreendente que a ANACOM pretenda deliberar sobre uma matéria tão 

crítica para a MEO, e de forma tão ligeira, sem qualquer análise fundamentada ou avaliação 

de impacto, desde logo porque colocaria em causa a propriedade dos ativos da MEO que 

correspondem aos ramais de acesso a edifícios (abreviadamente RAE). Para além disso, tal 

choca frontalmente com a circunstância de a ANACOM reconhecer expressa e 

inequivocamente no SPD não lhe competir decidir ou intervir sobre temas de propriedade de 

infraestruturas.  

Para a MEO, a imposição da remoção, na ORAC, dos troços de conduta entre a CV de acesso 

ao edifício e o próprio edifício (os RAE), significa retirar da ORAC (ou seja, do acervo de 

infraestruturas da propriedade ou sob gestão da MEO), sem qualquer fundamento válido, 

milhares de quilómetros de condutas que efetivamente pertencem à empresa.  

Tomando por base este princípio de que não incumbe à ANACOM decidir sobre a propriedade 

de uma infraestrutura, a MEO admite que o ponto decisional D33 seja um lapso, fruto de uma 

convicção equivocada de que os RAE não são propriedade da MEO. A MEO menciona que 

está vinculada, no âmbito da ORAC, bem como do SIIA, a disponibilizar todas as 

infraestruturas da sua propriedade, ou cuja gestão lhe incumba, aptas a alojar redes de 

comunicações eletrónicas. A este respeito esclarece que: 

a) o regulamento ITED identifica de forma inequívoca o início de uma rede coletiva, que 

corresponde à Câmara de Visita Multioperador (CVM)138.  

                                                           

138 Cada operador chega pelos seus meios próprios às CVM, as quais constituem o ponto de entrada no edifício. 
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b) Em edifícios antigos, na ausência de CVM, o(s) tubo(s) de entrada até à parede do edifício 

correspondem à fronteira de acesso à rede coletiva.  

c) Historicamente, a MEO efetuou os seus investimentos para, a partir das suas CV, instalar 

tubos de ligação desses edifícios à sua rede de condutas.  

d) Os operadores podem aceder ao respetivo edifício replicando essa ligação com 

tubo/condutas próprios, diretamente ou promovendo junto do condomínio a construção 

de uma CVM.  

A MEO refere que não obriga os beneficiários a efetuar um pedido de construção de PE em 

todas as CV de ligação aos RAE e que disponibiliza, no âmbito da ORAC, esta infraestrutura 

na parte que se encontra na via pública, sendo a fronteira o limite de propriedade do edifício. 

Refere ainda a MEO que, só nas situações em que o RAE já não tem condições de 

disponibilização de espaço para alojar mais cabos, é que a MEO inviabiliza a utilização do 

mesmo, cabendo aos beneficiários construir um PE na primeira CV e os reforços de condutas 

até à entrada de cabos no edifício. Salienta ainda a MEO que existem pedidos de instalação 

[IIC]                                   [FIC] com utilização dos RAE e os correspondentes cadastros 

atestam a utilização dos mesmos, sem necessidade de construção de PE.  

Quanto à afirmação da NOS de que os RAE são, de acordo com o ITED, propriedade dos 

edifícios, a MEO esclarece que uma parte dos edifícios existentes tem projeto e construção 

anterior ao ITED não existindo CVM, nem sendo o RAE propriedade do condomínio, na parte 

situada na via pública.  

Relativamente à expressão do SPD (págs. 133-134) “nos termos dos Manuais ITED e ITUR, 

o troço de conduta entre a CV de acesso ao edifício e o edifício pertence a este”, a MEO não 

disputa que assim seja, mas chama a atenção para o facto de a maior parte dos edifícios 

existentes em Portugal terem sido construídos antes da vigência da norma ITED que não pode 

ter eficácia retroativa. Ora, nos edifícios pré-ITED, a MEO afirma que não existe CVM, nem o 

RAE existente é propriedade do edifício, na parte situada na via pública.  

Em suma, para a MEO, os RAE incluídos na ORAC são da sua efetiva propriedade, e não 

aceita removê-los da ORAC, uma vez que, nesta oferta, devem ser incluídas todas as 

condutas pertencentes à MEO. Nestes termos, a MEO defende que o ponto decisional D33 

deve ser suprimido na decisão final e apresenta um histórico da evolução da legislação 

RITA/ITED e exemplos de RAE. Por outro lado, a MEO assinala que há situações em que 
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ainda hoje investe em RAE, por exemplo, no âmbito das ofertas de referência ORALL, Rede 

ADSL PT, ORCA e ORCE, onde a MEO tem a obrigação de assegurar a continuação da 

prestação dos serviços139, o que lhe obriga à construção de ramais de acesso, por exemplo, 

no casos de destruição de infraestruturas aéreas por terceiros ou não autorização de 

passagens aéreas por entidades estatais.  

[IIC] . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                                                                                                                           .  

Figura 5.                                                                                              . 

. . 

.                                                           .  

 

                                                           

139 Só estando prevista a possibilidade de suspensão temporária da prestação do serviço em casos específicos, 

nomeadamente, devidos a motivos de força maior. 
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Figura 6.                                                                                              . 

. . 

.                                                                                                  . 
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Figura 7.                                                                                           . 

.                                                                              . 

 

 

[FIC]  

A Vodafone considera o ponto decisional D33 necessário e adequado e refere que, de acordo 

com o ponto 3.7. da ORAC em vigor, os ramais de acesso consistem em troços de condutas 

entre CV e edifícios, paredes de edifícios ou postes da MEO, existindo assim três tipos de 

ramais de acesso: RAE, Ramal de Acesso a Paredes de Edifícios (RAP) e Ramal de Acesso 

a Tubos de Subida a Postes (RAT).  
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Segundo a Vodafone, os RAE e os RAP em rigor pertencem às ITED 

(Decreto-Lei n.º 123/2009), pelo que não apenas os RAT (que ligam traçado entre CV e 

postes) são ORAC. Sem prejuízo, a Vodafone considera que a ser adotada esta decisão a 

título final pela ANACOM – impondo à MEO a revisão do atual ponto 3.7 da ORAC, em 

conformidade com a legislação em vigor – o Regulador deve ponderar o dever de a MEO 

proceder à devolução de valores faturados indevidamente pela ocupação dos troços de 

conduta RAE e RAP, porquanto se poderá ter assistido a uma situação de enriquecimento 

sem causa por parte desta entidade.  

A NOS refere que o PE associado ao RAE não deve ser faturado pela MEO, na medida em 

que é um ponto de fronteira entre as duas infraestruturas e, nessa medida, não pode ser 

considerado como de propriedade exclusiva da MEO.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D33 muito positivo.  

Entendimento da ANACOM 

No SPD, a ANACOM entendeu que “nos termos dos Manuais ITED e ITUR (os quais resultam 

da legislação aplicável, nomeadamente do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de março, na sua 

redação atual), o troço de conduta entre a CV de acesso ao edifício e o edifício pertence a 

este, pelo que se aceita que os RAE não são, à partida, e independentemente de quem os 

construiu, da propriedade exclusiva da MEO”. Revisitado o entendimento expresso no SPD a 

este propósito, a ANACOM reconhece que a redação adotada, pretendendo ser generalista, 

não teve presente que a evolução do regime jurídico das comunicações eletrónicas (e do 

regime jurídico dos loteamentos urbanos), verificada nos últimos 30 anos, tem envolvido uma 

sucessão de alterações no que diz respeito ao estatuto jurídico das infraestruturas que as 

suportam.  

No contexto das infraestruturas que ao longo desse período foram sendo construídas ou 

utilizadas pela agora MEO (que sucedeu à concessionária do serviço público de 

telecomunicações), será público e pacífico reconhecer a coexistência de infraestruturas com 

estatutos distintos (designadamente no que respeita à sua propriedade). 

Assim, perante esta realidade inegável, a ANACOM não se opõe a que constem da ORAC os 

RAE cuja propriedade seja da MEO (e cuja titularidade não seja atribuída/conferida por ato 

legislativo ou de outra natureza a outra entidade), não devendo os restantes RAE constar do 

âmbito da oferta.  
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Assim, na decisão final, deve alterar-se o ponto decisional D33, da seguinte forma:  

“D33. Deve a MEO remover, do âmbito da ORAC, os RAE, ou seja, os troços de conduta 

entre a CV de acesso ao edifício e o edifício, que não sejam da sua propriedade.” 

3.3.1.3. Âmbito de utilização de infraestruturas 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados. 

3.3.1.4. Incorreções e incoerências da informação da BD ORAC e penalidades 

D34. No caso de erro cadastral detetado pela MEO na fase de instalação de cabos pelo 

beneficiário, inviabilizando a mesma, tendo o beneficiário incorrido em custos 

de policiamento e de licenças camarárias, entende-se que deve a MEO pagar um 

total de 400 euros ao beneficiário, e não deve ser faturado pela MEO o serviço 

de acompanhamento pelo técnico da MEO nessa tentativa de instalação. 

Segundo a MEO, a ANACOM pretende impor-lhe uma penalidade de valor agravado em caso 

de erro cadastral, detetado já na fase de instalação de cabos pelo beneficiário da ORAC, 

desde que este tenha incorrido em custos de policiamento e de licenças, que corresponde a 

um valor que, no total, poderá ascender à soma de 400,00 euros (o valor da penalidade em 

si a pagar ao beneficiário), a que acrescem os custos não remunerados de um 

acompanhamento com o preço de 52,80 euros (em horário útil) ou 86,00 euros (fora do horário 

normal). A MEO considera este valor irrazoável e discriminatório em termos do padrão de EdI, 

nomeadamente face à redução drástica que a ANACOM pretende vir a impor à MEO a 

respeito das penalidades por incumprimentos das condições da oferta por parte dos 

beneficiários.  

A MEO defende, ainda, que esta proposta de decisão não está devidamente fundamentada, 

nem delimitada aos casos aplicáveis, prestando-se a gerar ambiguidades com potencial de 

conflito entre a MEO e os beneficiários. Um caso ilustrativo, segundo a MEO, é aquele em 

que informa o beneficiário que é viável a instalação de cabos e equipamentos num conjunto 

de CV e condutas, mas em que, durante o período que medeia a resposta da MEO e a 

instalação do beneficiário, ocorreu uma instalação de cabos sem autorização e incumprindo 

os princípios da ORAC e que tornou inviável a instalação do beneficiário que solicitou a análise 

de viabilidade. Ora, neste caso, a MEO questiona se poder-se-á alegar inviabilidade da 
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instalação por erro cadastral da MEO. Este caso mostra no seu entender que, havendo o 

mínimo de equidade entre as penalidades aplicadas à MEO e as penalidades aplicadas aos 

beneficiários, a penalidade por ocupação indevida terá que ser sempre superior a 400 euros, 

acrescido do preço de um acompanhamento.  

Um segundo caso ilustrativo apresentado pela MEO prende-se com a intervenção de terceiros 

no período que medeia entre a resposta da análise de viabilidade e o acesso e instalação por 

parte do beneficiário. Assinala que por alguma razão poderá ocorrer nesse período uma 

intervenção de terceiros que, por exemplo, destrua ou danifique condutas e CV, tendo como 

consequência a inviabilidade do acesso e/ou da instalação por parte do beneficiário. Ora, a 

MEO defende que estes casos não lhe podem ser imputados como erros de cadastro que 

inviabilizem a instalação de cabos e equipamentos do beneficiário.  

A MEO considera existir uma dualidade de critérios, uma vez que as penalidades propostas 

pela MEO pela ocupação indevida de infraestruturas pelos beneficiários são alvo de uma 

redução significativa, mas qualquer incorreção cadastral que possa ocorrer na Extranet ORAC 

ou numa análise de viabilidade é sujeita a um agravamento de 100% face à penalidade atual. 

A MEO considera que aspectos de direito de propriedade e de segurança de pessoas e bens 

não devem estar subalternizados a situações cujo único impacto é financeiro e não devem ser 

tratados de forma desproporcional, defendendo que estas questões estejam no mesmo 

patamar. A MEO refere que a existência de incorreções cadastrais é tão penalizadora para a 

MEO como para os beneficiários, porque a informação de cadastro que a MEO possui é a 

mesma que é disponibilizada na Extranet ORAC, pelo que não se justificaria um agravamento 

da penalidade, acrescentando que os erros de cadastros ocorrem, na prática, de forma muito 

pontual. A título de exemplo, informa que, em 2017, a [IIC]                                                              . 

. . 

. . 

                 [FIC]. 

A MEO refere ainda que no modelo de serviço da ORAC e da ORAP a instalação de cabos e 

equipamentos é da responsabilidade do beneficiário, sendo as equipas técnicas deste que 

procedem aos trabalhos de acesso, instalação, intervenção, desvio de cabos e equipamentos, 

quando necessário, e remoção desses recursos, podendo a MEO efetuar o acompanhamento 

desses trabalhos ou não.  
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Para além disso, a MEO assinala que o cadastro resultante do acesso, instalação, 

intervenção, desvio de traçado e remoção é sempre elaborado pelo beneficiário, tendo a MEO 

que confiar nessa informação para registo da mesma em cadastro. Assim, a MEO conclui que 

qualquer erro na sua elaboração terá um consequente impacto em temos da informação 

registada no SI de cadastro da MEO, discordando do ponto decisional D34. A MEO defende 

que a manterem-se as novas penalidades relativas a erros de cadastro, tais penalidades se 

apliquem apenas a 90% dos casos identificados e não à sua totalidade.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D34, no sentido de a MEO ser penalizada no 

caso de erro cadastral detetado já na fase de instalação de cabos pelo beneficiário, 

inviabilizando a mesma já que, consequentemente, tal conduz à perda de clientes e a custos 

acrescidos na expansão das redes dos beneficiários. No entanto, a Vodafone entende que o 

valor de 400 euros seria insuficiente, porque a penalidade deve compensar o beneficiário 

pelos custos inerentes (i) ao pedido de viabilidade e instalação, incluindo (ii) os custos do 

acompanhamento do técnico da MEO, mas também pelos (iii) custos de policiamento e (iv) 

de licenças camarárias, e pelos custos de deslocação da equipa ao terreno. A título de 

exemplo, a Vodafone refere que [IIC]                                                                                                                     . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                                                                                                                            [FIC].  

A Vodafone considera que o valor da penalidade não deve ficar aquém dos custos, pelo que 

discorda do valor proposto pela ANACOM e acrescenta que, mesmo subtraindo os custos 

inerentes ao pedido de viabilidade e instalação, incluindo os custos do acompanhamento do 

técnico da MEO (que, de acordo com o ponto decisional D34, não deverão ser faturados pela 

MEO), o valor de 400 euros seria insuficiente, porque os custos de policiamento, de obtenção 

de licenças camarárias e de deslocação da equipa do beneficiário ao terreno seriam 

superiores àquele valor. 

Nesse sentido, a Vodafone considera que manter o valor de 400 euros significaria continuar 

a imputar ao beneficiário uma parte significativa do custo decorrente do erro cadastral que 

não lhe seria imputável, nem aceitável. Para a Vodafone apenas o valor de 1000 euros garante 

o ressarcimento dos custos, sendo dissuasor para a MEO, pelo que propõe que seja definido 

na ORAC que a compensação:  
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a) corresponde ao valor de 1000 euros para ressarcimento dos custos inerentes ao pedido 

de viabilidade e de instalação (incluindo o acompanhamento de um técnico da MEO), 

uma vez que a penalidade proposta de 400 euros não seria suficiente para ressarcir os 

operadores alternativos dos custos em que incorreriam nestes casos; e 

b) não deve ser excluída ainda que não tenham sido efetuados pedidos de 

acompanhamento policial e de licenciamentos camarários.  

A NOS concorda com a abordagem da ANACOM de estabelecer uma compensação para as 

situações em que, por erro cadastral da MEO, uma determinada instalação não seja possível 

de concretizar140. Porém considera que o valor de 400 euros definido para o pagamento direto 

a efetuar pela MEO ao beneficiário é reduzido, na medida em que não tem em conta que a 

deteção da inviabilidade pode ocorrer apenas a meio da instalação e, nessa medida, pode 

colocar em causa todas as horas de trabalho entretanto realizadas. Assim, considerando que 

o licenciamento camarário (165 euros) e o levantamento para reformulação do projeto (35 

euros), apenas por si, já atingem os 200 euros, e que o custo de acompanhamento policial é 

pago em “pacotes” de horas, a NOS considera que para cada situação concreta, o valor a 

pagar pela MEO deve ser constituído pelas seguintes componentes de custos:  

a) licenciamento e formulação do projeto original e do novo projeto – 400 euros;  

b) custo de policiamento – homem/hora x n.º de horas faturadas à NOS pela polícia.  

Refere a NOS que poder-se-á alegar que o beneficiário incorreria sempre no custo de 

licenciamento e de projeto, pelo que a MEO apenas deveria suportar os custos desta 

componente uma vez. No entanto, a NOS considera que o valor da penalidade não deve 

apenas cobrir os custos diretos que o beneficiário teve devido ao erro, mas também 

contemplar o custo não diretamente quantificável resultante do impacto na relação do 

operador com os seus clientes finais. Assim, a NOS considera que a duplicação dos custos 

de licenciamento e projeto pode ser considerada como uma proxy concreta para esse efeito.  

                                                           

140 Esta compensação inclui um valor a pagar pela MEO ao beneficiário, a impossibilidade da MEO faturar o serviço 

de viabilidade de qualquer novo pedido de instalação que o beneficiário possa remeter e o serviço de 

acompanhamento caso tenha sido efetuado. 
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Entendimento da ANACOM 

Desde já se esclarece a MEO que a matéria sobre a penalidade a incidir sobre os beneficiários 

da ORAC por ocupação indevida das condutas da MEO é tratada na secção 3.1.7 deste 

relatório (e nos pontos decisionais D8 e D10). Em todo o caso, clarifica-se que a penalidade 

por erros cadastrais e a penalidade por ocupação indevida são de natureza distinta e por 

conseguinte não diretamente comparáveis: a penalidade (a incidir sobre a MEO) por erro 

cadastral resulta numa não instalação de cabos pelo beneficiário (com os respetivos custos); 

a penalidade (a incidir sobre o beneficiário) por ocupação indevida pode ou não condicionar 

a instalação pelo beneficiário notando-se que a MEO poderá acionar o direito de regresso, 

nos termos gerais do direito. 

A informação disponibilizada na Extranet adquire extrema importância, devendo estar correta 

e atualizada, pelo que se entende deverem continuar a ser penalizados eventuais erros de 

cadastro, ou seja, os erros na informação cadastral presente na BD ORAC que cabe 

naturalmente à MEO gerir (enquanto entidade detentora ou gestora das infraestruturas em 

causa), e pela qual a MEO se faz remunerar nos termos dos preços definidos pela ANACOM. 

O montante da penalidade de 200 euros a incidir sobre a MEO associada aos erros cadastrais 

que resultam numa não realização da instalação pelo beneficiário, foi determinado pela 

ANACOM em 2010, tendo em conta que o beneficiário incorre em custos, ao deslocar material 

e meios humanos para o local sem que tenha efetuado a instalação.  

Contudo, na estimativa então realizada daqueles custos (para o beneficiário), não foram 

considerados custos incorridos com o policiamento e com os licenciamentos. Na análise que 

suportou o SPD em apreciação entendeu-se que tais custos deveriam ser também 

considerados, uma vez que, a ocorrerem, não são despiciendos, de onde se considerou que 

tal deveria resultar na definição de uma penalidade total de 400 euros. A MEO não se 

pronuncia sobre a possibilidade de o beneficiário ter incorrido nesses custos e sustenta-se 

apenas numa infundada dualidade de critérios por parte da ANACOM. De qualquer forma, 

ocorrendo os erros de cadastro de forma muito pontual (tal como referido pela MEO), o 

impacto desta penalidade será, à partida, reduzido.  

Ainda assim, reconhece-se que este ponto decisional necessita de clarificação. Com efeito, 

tendo a penalidade de 200 euros sido definida em 2010, no caso de respostas positivas que 

se afigurem erradas, com base nos custos de deslocar material e meios humanos para o local, 
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então caso o beneficiário tenha incorrido em custos de policiamento e de licenças camarárias 

tendo em vista a instalação entretanto inviabilizada, estes custos, a apresentar 

fundamentadamente pelo beneficiário para a instalação em causa, devem ser compensados 

pela MEO. 

A Vodafone considera que a penalidade deve compensar também os custos inerentes ao 

acompanhamento do técnico da MEO. Ora, a ANACOM ao considerar (tal como disposto no 

ponto decisional D34 do SPD) que “não deve ser faturado pela MEO o serviço de 

acompanhamento pelo técnico da MEO nessa tentativa de instalação”, entende que não se 

justifica essa proposta da Vodafone (uma vez que não incorre naquele custo). É de notar 

ainda que na proposta de penalidade apresentada pela Vodafone, aquela empresa referiu que 

incorria num custo significativo com o pedido de análise de viabilidade, análise esta que 

deixará de se colocar a partir do momento em que a informação sobre a ocupação de 

condutas na Extranet for alargada a todo o território nacional. 

Não se concorda com o argumento da NOS de que se deverão ter em conta os custos do 

licenciamento e formulação do projeto inicial e do novo projeto, em caso de erro cadastral que 

inviabilize a instalação segundo o projeto inicial. De facto, a NOS teria de incorrer sempre nos 

custos de um dos licenciamentos. 

Neste sentido, entende-se que se justifica o ressarcimento pela MEO ao beneficiário dos 

custos efetivamente incorridos com o licenciamento e o policiamento da instalação (para além 

da compensação de 200 euros já definida). 

Relativamente aos casos ilustrativos apresentados pela MEO, assinala-se que o prazo de 

validade das plantas obtidas pelo beneficiário da ORAC através da Extranet (tendo em conta 

que a disponibilização de informação de ocupação de condutas será alargada a todo o 

território nacional) vai passar a ser, conforme prazo que consta já da ORAC, de 2 dias úteis 

para qualquer planta, o que minimiza a probabilidade de se verificarem situações como as 

invocadas, a título exemplificativo pela MEO. Tratar-se-á de uma questão de prova, a dirimir 

entre as partes. Caso considere justificado, a MEO sempre poderá acionar o direito de 

regresso, nos termos gerais do direito. 

Naturalmente que situações de danificação das infraestruturas por motivos alheios à MEO 

não se subsumem à aplicação do previsto no ponto decisional D34 – tratar-se-á, também aqui, 

de uma questão de prova. 
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Face ao exposto, altera-se o disposto no ponto decisional D34 da seguinte forma: 

“D34. No caso de erro cadastral detetado pela MEO na fase de instalação de cabos pelo 

beneficiário, inviabilizando a mesma que inviabilize uma instalação de cabos 

pelo beneficiário da ORAC, caso tendo o beneficiário tenha incorrido em custos 

de policiamento e de licenças camarárias, entende-se que deve a MEO pagar ao 

beneficiário, em acréscimo aos 200 euros de compensação, os referidos custos 

de policiamento e de licenças camarárias que comprovadamente este apresente 

para a tentativa de instalação em causa um total de 400 euros ao beneficiário, e 

não deve ser faturado pela MEO o serviço de acompanhamento pelo técnico da 

MEO nessa tentativa de instalação.” 

 

D35. Se um pedido de viabilidade realizado por um beneficiário vier 

subsequentemente a ser inviabilizado, devido a atualizações de cadastro 

realizadas pela MEO durante o período de validade do(s) mapa(s), o beneficiário, 

sendo alheio a tal, deve poder realizar uma nova análise de viabilidade e poder 

colocar um novo pedido de instalação isento de custos. 

A MEO refere não compreender o que a ANACOM pretende impor com esta proposta de 

decisão e dado que se disponibilizará, para todo o território nacional, informação da ocupação 

de condutas, todos os mapas passarão a ter um período de validade de dois dias úteis, sendo 

certo que tão pouco será necessário aos beneficiários submeter pedidos de viabilidade. 

Assim, questiona qual o momento subsequente em que o pedido pode ser inviabilizado, 

durante o período de validade dos mapas. Nesta sequência, a MEO considera que não existe, 

face aos desenvolvimentos previstos para a oferta, qualquer fundamento para esta proposta 

de decisão, a qual deve ser eliminada na decisão final.  

A Vodafone defende que é necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador.  

Para a NOS, a situação de falsas viabilidades referida no ponto decisional D35, não decorre, 

necessariamente, de “atualizações de cadastro realizadas pela MEO durante o período de 

validade do(s) mapa(s)”, pelo que entende que deverá ser contemplada a situação em que a 

falsa viabilidade decorre de um erro de cadastro que já estava presente na Extranet aquando 

do pedido de viabilidade do beneficiário.  
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A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D35 positivo ao penalizar a MEO pelos danos 

decorrentes da disponibilização de informação cadastral aos beneficiários, representando 

assim o estabelecimento de condições mais justas para a operação destes.  

Entendimento da ANACOM 

Atendendo a que nas zonas onde está disponível o serviço de informação sobre ocupação de 

condutas (ou seja, em todo o território nacional), “as plantas obtidas através da Extranet têm 

uma validade de 2 dias úteis”, reitera-se que devido a atualizações de cadastro realizadas 

pela MEO durante o período de validade do(s) mapa(s), a informação constante de mapas 

que, entretanto, tenham sido extraídos da Extranet antes dessa atualização, poderá dar 

informação incorreta sobre a possibilidade de instalação de cabos.  

Neste contexto, entende-se que o beneficiário da ORAC, sendo alheio a tal, deve poder extrair 

uma nova planta e deve, igualmente, poder colocar à MEO um novo pedido de instalação 

isento de custos. Esclarece-se que tal situação se aplica apenas no caso em que o beneficiário 

já tenha submetido à MEO um pedido de instalação – com base na informação dos mapas 

anteriormente extraídos – cujo acesso ficou, entretanto, inviabilizado precisamente devido à 

atualização de cadastro durante o período de validade dos mapas.  

Respondendo diretamente à questão da MEO, sobre em que momento um pedido de análise 

de viabilidade pode ser inviabilizado, esclarece-se que, naturalmente, a ANACOM não se 

refere à inviabilização do pedido de análise de viabilidade a realizar pela MEO, mas sim do 

resultado prático da análise (de viabilidade) pelo beneficiário a partir da extração de mapas 

da BD ORAC e, por conseguinte, da inviabilização do subsequente pedido de instalação. Tal 

pode ocorrer na sequência de eventuais atualizações cadastrais entretanto realizadas pela 

MEO. Por exemplo, na sequência da uma consulta à BD ORAC no dia x, o beneficiário extrai 

um mapa de uma zona onde um determinado troço de conduta141 tem um semáforo com 

codificação “verde”; contudo, na sequência de uma atualização cadastral realizada pela MEO 

durante o período de validade daquele mapa (ou seja, entre o dia x e o dia x+2 dias úteis), 

esse troço de conduta passou a ficar com a cor “vermelha”. Neste caso, o pedido de instalação 

inicialmente viável passaria a ser inviável. 

                                                           

141 No qual o beneficiário pretende instalar cabos de fibra ótica. 
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De facto, com o alargamento da disponibilização da informação sobre ocupação de condutas 

a todo o território nacional – tal como reconhecido pela própria MEO – o beneficiário da ORAC 

deixará de submeter à MEO um pedido de análise de viabilidade de ocupação de condutas, 

podendo ele próprio realizar essa análise, pelo que se retifica o ponto decisional D35 do 

SPD da seguinte forma: 

“D35. Se um pedido de instalação (suportado na informação extraída da BD ORAC que 

indicie que existe viabilidade realizado por um beneficiário) vier 

subsequentemente a ser inviabilizado, devido a atualizações de cadastro 

realizadas pela MEO durante o período de validade do(s) mapa(s), o beneficiário, 

sendo alheio a tal, deve poder realizar uma nova análise de viabilidade e poder 

colocar um novo pedido de instalação isento de custos, caso haja alternativa 

viável na mesma área.” 

 

D36. Deve remover-se do primeiro parágrafo da secção 3.3 da ORAC o seguinte texto: 

“caso existam necessidades adicionais associadas à prestação dos serviços da 

MEO ou”. 

A MEO esclarece que nunca inviabilizou qualquer cedência de espaço por via desta 

prerrogativa, que tão pouco foi utilizada, razão pela qual não se opõe a esta proposta de 

decisão. Contudo, em conformidade com a EdI, considera que todas as referências na ORAC 

relativas à reserva de espaço para os beneficiários devem ser eliminadas, sendo o acesso às 

condutas concedido “on a first-come, first-served basis” enquanto houver disponibilidade.  

A Vodafone defende que o aumento do espaço reservado em conduta para utilização pelos 

beneficiários é indispensável e urgente, por forma a permitir que possam fazer face às 

necessidades crescentes ao nível do sector e com as quais se confrontam no 

desenvolvimento da atividade. A Vodafone considera que o princípio de EdI não estaria 

assegurado, porque a ORAC determina que apenas compete aos beneficiários 20% do 

espaço utilizável num troço de conduta.  

A Vodafone considera que 20% da área interna utilizável em cada troço de conduta reservado 

aos beneficiários (cfr. pág. 6 da ORAC) continuaria a ser insuficiente, não compreendendo 

como poderia estar a ser cumprido o princípio de EdI e como aquela regra seria compatível 

com as recomendações da ANACOM de 19.10.2017 sobre “Incêndios florestais – Medidas de 
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proteção e resiliência de infraestruturas de comunicações eletrónicas”, relativas à conversão 

de traçado aéreo para traçado subterrâneo, sendo necessário espaço disponível nas condutas 

da MEO, em especial, nas áreas rurais.  

Assim, segundo a Vodafone seria fundamental introduzir uma regra de 50/50 nos troços das 

condutas, devendo os pedidos de viabilidade ser analisados numa base de que 50% do 

espaço da conduta é reservado aos beneficiários. A Vodafone refere que a introdução da 

repartição 50/50 nem sequer configura uma total aplicação da EdI, sendo apenas uma 

“aproximação” ao princípio142.  

Entendimento da ANACOM 

Regista-se a concordância da MEO com este ponto decisional.  

Regista-se ainda que, a ORAC contempla, desde a sua entrada em vigor, a seguinte regra 

que prevê a reserva de espaço para os beneficiários: “A MEO, na utilização que faz das suas 

condutas e infraestrutura associada, deixará livre em cada Traçado, para utilização pelas 

Beneficiárias, uma área correspondente a 20% da área interna utilizável em cada Troço de 

Conduta” (sublinhado nosso). 

A ANACOM entende que, numa lógica de equivalência de acesso de todos os operadores 

(beneficiários e também naturalmente a MEO) às infraestruturas subterrâneas, a ORAC deve 

privilegiar a utilização do espaço disponível nas condutas, por todos os operadores, 

numa base “first-come, first-served”, enquanto houver disponibilidade, pelo que deve 

ser removida a regra de reserva de 20% do espaço para os beneficiários. Com esta 

supressão o espaço nas condutas deixa de poder ser reservado para a própria MEO e para 

os beneficiários, sendo que, neste contexto, a proposta da Vodafone de previsão de uma regra 

de reserva de 50% do espaço disponível nas condutas para os beneficiários não carece de 

consideração. Entende a ANACOM que a previsão de uma regra “first-come, first-served” 

enquanto houver disponibilidade nas condutas é, numa lógica de equivalência de acesso, 

totalmente adequada e eficiente uma vez que tal conduzirá a uma ocupação efetiva do 

espaço.  

                                                           

142 Uma vez que existem mais beneficiários do que o operador histórico o que, num contexto de EdI deveria implicar 

que a totalidade dos operadores alternativos deveriam ter mais espaço na conduta reservado para si do que vice-

versa.  
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Neste contexto, face à remoção da ORAC da regra de reserva de 20% do espaço para os 

beneficiários, entende-se não se colocar a questão aludida pela Vodafone sobre a 

compatibilidade daquela regra com as recomendações da ANACOM de 19.10.2017 sobre 

"Incêndios florestais – Medidas de proteção e resiliência de infraestruturas de comunicações 

eletrónicas", relativas à conversão de traçado aéreo para traçado subterrâneo. 

Face ao exposto, na decisão final, altera-se o ponto decisional D36, do seguinte modo. 

“Dn21. Deve removersubstituir-se do primeiro parágrafo da secção 3.3 da ORAC pelo 

seguinte texto: “caso existam necessidades adicionais associadas à prestação 

dos serviços da MEO ouO acesso às condutas é concedido numa base first-

come, first-served enquanto houver disponibilidade, não se aplicando qualquer 

reserva de espaço (nem para a MEO nem para os beneficiários)”.” 

 

D37. A penalidade a aplicar à MEO por hora de indisponibilidade da Extranet ORAC 

será proporcional ao valor diário previsto. 

A MEO entende que não há qualquer razão para a imposição do ponto decisional D37. Neste 

sentido, afirma que a Extranet ORAC tem funcionado com índices de disponibilidade de 100% 

desde o primeiro semestre de 2014 até ao final de 2017, não tendo havido pedidos de 

compensações. Assim, afirma que não compreende a necessidade de introdução desta 

penalidade e não percebe o racional subjacente, questionando a imposição de uma 

penalidade por hora de 2,08 euros, no que respeita a um SI deste género. Para a MEO não 

se justifica que uma interrupção de 1 hora neste serviço dê lugar a uma penalidade. E 

questiona o sentido de haver uma penalização, se tiver um problema de curta duração e sem 

impacto no serviço prestado pelo beneficiário a um seu cliente, já que teria sempre prestado 

um serviço exemplar. 

Não obstante, a MEO compreende a reivindicação de serem compensados períodos de 

interrupção inferiores a um dia, mas também considera que deve haver um período mínimo 

para que a indisponibilidade seja objeto de compensação. Deste modo propõe a revisão do 

ponto decisional D37, de forma a prever-se uma penalidade de 30 euros a aplicar à MEO em 

caso de indisponibilidade da Extranet com duração superior a 3 horas, mantendo-se a 

penalidade de 50 euros para indisponibilidades superiores a um dia.  
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A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador, em face 

da inevitável necessidade de os beneficiários acederem à informação disponibilizada pela 

MEO e utilizar a plataforma. Sem prejuízo, argumenta que o princípio da proporcionalidade 

imporia que a penalidade a aplicar à MEO por hora de indisponibilidade, seja proporcional ao 

valor anual pago pelo beneficiário pelo acesso à Extranet. Nestes termos, a Vodafone é da 

opinião que deve ser definido, na ORAC, que a penalidade a aplicar à MEO em caso de 

indisponibilidade da Extranet deve ser proporcional ao valor anual pago pelo beneficiário pelo 

acesso à Extranet.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D37 muito positivo ao focar-se nas 

indisponibilidades da Extranet ORAC e ORAP (neste caso, quando estiver em operação) e ao 

penalizar a MEO por tal. 

Entendimento da ANACOM 

O acesso à Extranet é fundamental para a concretização do acesso às condutas, pelo que é 

necessário garantir o funcionamento ininterrupto dessa BD.  

Com efeito, a eventual indisponibilidade da Extranet ORAC resultará na impossibilidade de o 

beneficiário consultar a base de dados e não conseguir dar continuidade ao pedido de 

instalação. Contudo, há que ter em conta a afirmação da MEO de que a Extranet tem 

funcionado com índices de disponibilidades de 100% desde o primeiro semestre de 2014 até 

ao final de 2017 e, consequentemente, de que não houve pedidos de compensações. 

Neste sentido, considera-se que a proposta apresentada pela MEO de se prever uma 

penalidade em caso de indisponibilidade da Extranet com duração superior a 3 horas, e de 

uma penalidade de valor superior para indisponibilidades da Extranet que ultrapassem um 

dia, poderia ser um compromisso adequado, dando também a esta empresa tempo para, com 

alguma celeridade, resolver essa eventual indisponibilidade.  

Acresce que esta proposta (da MEO) também dá resposta à preocupação da Vodafone já 

vertida no SPD de que, “caso a Extranet esteja indisponível 6 ou 7 horas úteis o beneficiário 

não pode solicitar qualquer penalidade – contudo durante o dia de trabalho não foi possível 

executar pedidos de informação”. 

No entanto, a ANACOM entende que não deve aceitar os valores propostos pela MEO para 

a penalidade, pois tendo em conta que a Extranet passa a incluir informação sobre condutas 
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e postes, o impacto de uma indisponibilidade da Extranet passa a ser muito superior (ao não 

permitir o acesso a informação sobre condutas e postes da MEO) ao que resultava de uma 

indisponibilidade apenas da Extranet ORAC (que afetava apenas a informação sobre 

condutas).  

Neste contexto, a ANACOM entende que os valores de penalidade devem ser o dobro dos 

propostos pela MEO: 

-  60 euros, em caso de indisponibilidade da Extranet com duração superior a 3 horas e 

inferior a um dia; e  

-  100 euros, para indisponibilidade igual ou superior a um dia e por cada dia adicional de 

indisponibilidade (completo ou parcial). 

Regista-se que o valor de 100 euros (indisponibilidade superior ou igual a um dia e por cada 

dia adicional de indisponibilidade) é o dobro do valor atualmente em vigor na ORAC para a 

indisponibilidade da BD ORAC por dia. 

Através desta solução visa-se uma aproximação também do correspondente valor diário 

médio associado ao valor anual pago pela totalidade dos beneficiários pelo acesso à Extranet, 

como sugerido pela Vodafone (vide secção 3.1.1 acima).  

Finalmente, e uma vez que a MEO reconhece que a maioria dos clientes da ORAC são 

também clientes da ORAP, considera-se que não deve haver distinção desta penalidade a 

aplicar à MEO, consoante a oferta subscrita pelo beneficiário. Logo, entende-se que a 

penalidade por indisponibilidade da Extranet é aplicada à MEO independentemente de o 

beneficiário ser um cliente da ORAC ou da ORAP. 

Assim, altera-se o disposto no ponto decisional D37 da seguinte forma: 

“D37. A penalidade a aplicar à MEO é de 60 euros, por beneficiário, em caso por hora 

de indisponibilidade da Extranet ORAC será proporcional ao valor diário previsto 

com duração superior a 3 horas (e inferior a 1 dia) e de 100 euros, por 

beneficiário, para indisponibilidades iguais ou superiores a 1 dia. Por cada dia 

adicional de indisponibilidade (completo ou parcial), aplica-se uma penalidade 

de 100 euros.” 
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3.3.1.5. Desvios de traçados e anúncio de construção de novas condutas 

D38. Deve ser removido da ORAC o preço associado à comunicação de projeto para 

construção de novas condutas e infraestrutura associada. 

A MEO não se opõe à remoção do preço em causa. Não obstante, considera que deve 

também ser removida a obrigação de, no âmbito da ORAC, ter que comunicar aos 

beneficiários a construção de novas infraestruturas, dado que tal obrigação já existe no âmbito 

do SIIA. A MEO afirma não identificar qualquer justificação para que as suas obrigações, em 

termos de construção de condutas, não sejam as mesmas que todas as demais entidades no 

mercado têm. Assim, defende que toda esta matéria deveria ser removida da ORAC e solicita 

à ANACOM que altere esta proposta de decisão em conformidade com o exposto. 

A Vodafone considera necessária e adequada esta decisão proposta pelo Regulador.  

A NOWO/ONI consideram que a eliminação do preço previsto na ORAC para comunicação 

de projeto para construção de novas condutas e infraestrutura associada é positiva, por tal 

preço constituir um abuso por parte da MEO em incumprimento do Decreto-Lei n.º 123/2009. 

Entendimento da ANACOM 

Face ao exposto no SPD e tendo em conta as pronúncias recebidas no sentido de 

concordância com este ponto decisional, a ANACOM mantém o entendimento de que deve 

ser removido da ORAC o preço associado à comunicação de projeto para construção de 

novas condutas e infraestrutura associada.  

Adicionalmente, dado que nos termos do Decreto-Lei n.º 123/2009, as entidades detentoras 

ou gestoras de infraestruturas aptas (neste caso, de condutas), onde se inclui naturalmente a 

MEO, sempre que projetem a realização de obras que viabilizem a construção ou ampliação 

de infraestruturas aptas, devem tornar pública essa intenção, de forma a permitir que as 

empresas de comunicações eletrónicas se associem à obra projetada, disponibilizando o 

anúncio de realização de obra no SIIA, entende-se que deve também ser removida, da ORAC, 

a obrigação de a MEO comunicar aos beneficiários a construção de novas condutas. 

Assim, face ao exposto, na decisão final, adita-se o texto abaixo identificado ao ponto 

decisional D38, nos seguintes termos: 
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“D38.  Deve ser removidao da ORAC a obrigação de a MEO comunicar aos beneficiários 

a construção de novas condutas e infraestrutura associada e o (respetivo) preço 

associado à comunicação de projeto para essa construção de novas condutas e 

infraestrutura associada.” 

3.3.1.6. Instalação de drop de cliente na ORAC 

Sem ponto decisional. 

A Vodafone discorda do entendimento da ANACOM sobre não ser necessário um 

procedimento especial para drop de cliente no caso da ORAC e considera que a definição de 

um procedimento de instalação de drop de cliente (a partir de PDO em CV) na ORAC, à 

semelhança do previsto na ORAP, seria essencial e urgente à luz dos princípios da 

concorrência e não discriminação. A Vodafone refere que a instalação de drop de cliente não 

se encontra especificada na ORAC, pelo que está sujeita aos procedimentos vigentes para a 

instalação de cabos em condutas, cujas formalidades e prazos não se coadunam com a 

instalação de um cabo de cliente que assegura a ligação de clientes à rede da Vodafone 

(ligação do PDO da Vodafone instalado na CV às ITED em que se insere o local de instalação 

do serviço ao cliente final), nos casos em que a utilização dos ramais de acesso RAE ou RAP 

não permite ligar o PDO do beneficiário à instalação do cliente.  

Assim, a Vodafone considera ser fundamental que na ORAC esteja preconizado um 

procedimento de instalação de drop (à semelhança dos procedimentos que ora se propõe que 

estejam previstos na ORAP para instalação de drop) que lhe permitam concorrer no mercado 

em condições equitativas às da MEO. Ou, outrossim, considera que se estabeleça 

definitivamente que, no caso de utilização de infraestruturas para cabos de drop em qualquer 

das ofertas, os operadores têm uma mera obrigação de notificação posterior à instalação, sem 

prejuízo das obrigações de pagamento pela utilização das infraestruturas e de envio de 

cadastros. Segundo a Vodafone, a introdução do padrão de EdI na ORAC e ORAP reclama a 

introdução deste procedimento específico, por forma a assegurar que os beneficiários 

dispõem de prazos de instalação de clientes finais equitativos aos prazos que a MEO “oferece” 

aos/nos seus serviços retalhistas.  

A NOS considera que o ponto suscitado pela Vodafone no âmbito das consultas anteriores, 

relativamente à ausência de procedimentos específicos na ORAC para a instalação de drop 

de cliente na ORAC, é pertinente. E refere que as preocupações identificadas a nível do 
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impacto do processo definido para os cabos de drop de cliente para múltiplos postes, são 

exponenciados no caso da ORAC, na medida em que o procedimento previsto pela oferta 

dilata o prazo de agendamento da instalação de um mínimo de 6 horas úteis (cfr. proposta da 

ANACOM) para 3 dias úteis, que é excessivo e não respeita o princípio de EdI. Segundo a 

NOS, tal implica a necessidade de o operador ter de aguardar 3 dias úteis para efetuar uma 

instalação, com impacto na sua capacidade de resposta ao pedido do cliente, ao mesmo 

tempo que sinaliza, com grande antecedência, junto da MEO, que um cliente se encontra em 

fase de instalação de serviço e, por conseguinte, estará em condições de aderir a um serviço 

sem penalizações (na medida em que estará no período de 15 dias em que poderá rescindir 

o contrato sem penalizações).  

A NOS considera que, se no caso de construção de rede, aguardar 3 dias úteis para iniciar os 

trabalhos, poderá não ser materialmente distinto da situação de que a MEO usufrui, em que 

pode efetuar os trabalhos sem qualquer pré-aviso. Já no caso da instalação de um drop de 

cliente, um período de espera de 3 dias úteis é inaceitável para a NOS, não respondendo às 

expetativas e necessidades dos beneficiários e seus clientes, tendo um impacto a nível da 

competitividade da oferta muito elevado, ao mesmo tempo que cria uma exposição inaceitável 

do cliente à pressão comercial da concorrência.  

Neste contexto, a NOS defende ser necessário que o processo de instalação não se aplique 

aos cabos de drop de cliente, defendendo que deve existir um regime específico para 

instalação deste tipo de cabos que deverá salvaguardar as especificidades do processo, tal 

como referiu para a instalação de drop em poste. A NOS considera que deve ser criado um 

processo de instalação de drop de cliente que passa por uma mera notificação da instalação, 

sinalizada na data da mesma, mantendo-se a obrigação de envio do respetivo cadastro no 

prazo de 30 dias após a notificação.  

Adicionalmente, a NOS é da opinião que a instalação de drop de cliente, não deve ser sujeita 

a acompanhamento pela MEO, podendo, no entanto, o mesmo ocorrer, mas sem que haja 

lugar à imputação de qualquer custo aos beneficiários e, necessariamente, sem qualquer 

possibilidade de reagendamento pela MEO. Segundo a NOS, a adoção deste processo 

permitirá eliminar a perda de competitividade que o custo associado ao pedido de instalação 

acarreta, na medida em que a análise associada não teria cabimento, tal como no caso da 

instalação de drop de cliente em poste.  
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Finalmente, relativamente aos preços de ocupação de condutas da MEO com drop de cliente, 

a NOS considera que, tal como referiu a propósito da ORAP, a faturação deste tipo de cabos 

deve ser excluída, atendendo ao facto de a propriedade do cabo de drop não ser do 

beneficiário143.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que o tema da instalação de drop de cliente adquire maior relevância 

na ORAP, do que na ORAC onde tal matéria nunca foi suscitada desde a respetiva entrada 

em vigor (ou seja, há cerca de 13 anos).  

De facto, essencialmente em zonas urbanas, onde as infraestruturas subterrâneas (e, neste 

caso, as condutas da MEO) são utilizadas com maior premência, as terminações das redes 

dos operadores (em PDO e/ou TAP) ficam instaladas, em geral, no interior dos edifícios 

(prédios), pelo que a instalação do drop de cliente, nestes casos, enquadrar-se-ia no âmbito 

do ITED e não da ORAC (vide figura seguinte). 

 

Sem prejuízo, existem situações, nomeadamente relacionadas com o acesso dos 

beneficiários da ORAC a moradias com ramais de acesso subterrâneos, nas quais os seus 

PDO/TAP ficam instalados no interior de CV da MEO, podendo o cabo de drop ter de percorrer 

                                                           

143 Segundo a NOS, o processo atual que cobra as folgas dos cabos de drop como se de folgas de cabos de rede 

se tratasse é incorreto, na medida em que uma folga de drop de cliente não excede os 2 metros e, no caso de um 

cabo de rede, existem folgas acima dos 40 metros, pelo que a volumetria associada é totalmente distinta e, por 

conseguinte, os preços definidos na ORAC não têm aplicação aos cabos de cliente. 
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um ou mais troços de conduta e CV da MEO até atingir a morada do cliente final do 

beneficiário.  

Assim, na sequência do que se propõe relativamente à instalação de drop de cliente no 

contexto da ORAP, por uma questão de coerência entre as duas ofertas, reconhece-se que 

relativamente à instalação de drop de cliente no âmbito da ORAC, existe, de facto, matéria 

que necessita de clarificação.  

Neste sentido, entende-se necessário prever na ORAC, com as devidas adaptações (e.g. na 

ORAC não foi prevista a aplicação da penalidade 17), regras idênticas às que agora se 

definem na ORAP para a instalação do drop de cliente – vide entendimento relativo ao ponto 

decisional D20.  

Assim, a ANACOM entende que deve ser definido um novo ponto decisional: 

“Dn22. Deve a MEO introduzir na ORAC, com as devidas adaptações, regras idênticas 

às que agora se definem na ORAP para a instalação de cabo de drop de cliente.” 

3.3.2. Criação de novo Ponto de ligação (PL) e partilha de Ponto de entrada (PE) 

3.3.2.1. Criação de um novo PL 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados. 

3.3.2.2. Possibilidade de partilha de PE com outras entidades 

D39. Deve ficar previsto na ORAC que um beneficiário pode partilhar um PE com outro 

operador, informando sempre a MEO da propriedade dos cabos que passam no 

PE que contratou à MEO. 

A MEO discorda do ponto decisional D39 e considera que o mesmo estaria desenquadrado 

das obrigações de o beneficiário da ORAC indicar à MEO todos os cabos e equipamentos 

que pretende instalar em momento anterior ao acesso, e de, no final da instalação, proceder 

à elaboração e envio à MEO do cadastro da instalação de cabos e equipamentos. Assim, a 

MEO considera que não compete ao beneficiário contratante de um PE informar “sempre a 

MEO da propriedade dos cabos que passam no PE que contratou à MEO”, e que pelo 

contrário, seria sempre o beneficiário proprietário dos cabos que deveria informar a MEO. No 
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entanto, caso se decida que fique previsto na ORAC que um beneficiário pode partilhar um 

PE com outro, segundo a MEO, importa precaver o seguinte:  

a) Compete sempre ao beneficiário contratante, caso pretenda partilhar um PE, indicar a 

referência do PE existente para o qual pretende a partilha e a designação do beneficiário 

utilizador à qual será concedida a autorização pelo beneficiário contratante do PE. 

b) A MEO adequará os procedimentos relevantes da ORAC no sentido de que só validará 

um pedido de análise de viabilidade ou de acesso e instalação direto com a indicação de 

um ou mais PE existentes e partilhados por um beneficiário utilizador dos mesmos, caso 

tenha sido validado um pedido prévio de partilha desse PE existente. Caso contrário, 

considerará o pedido de análise de viabilidade ou de acesso e instalação como inválido, 

uma vez que solicita a passagem de cabos por um PE existente que não foi contratado 

por esse beneficiário utilizador e relativamente ao qual a MEO não dispõe de um pedido 

de autorização válido de partilha desse PE do beneficiário contratante com o beneficiário 

utilizador.  

Em matéria de segurança e responsabilidade, a MEO considera que o beneficiário contratante 

do PE assumirá toda e qualquer responsabilidade pelos cabos presentes nesse PE. E 

ressalva que a implementação deste ponto do SPD só será exequível após os 

desenvolvimentos de SI pela MEO e pelos beneficiários, pelo que assinala que esta proposta 

de decisão só poderá entrar em vigor após os referidos desenvolvimentos.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador, no sentido 

de que deve ficar previsto na ORAC que um beneficiário pode partilhar um PE com outro 

operador, informando sempre a MEO da propriedade dos cabos que passam no PE que 

contratou. No entanto, considera que o diâmetro dos PE deve ser revisto de 110 mm para até 

125 mm, dado que segundo a Vodafone os referidos 110 mm são insuficientes para realizar 

a interligação com as suas condutas, tanto mais que não vislumbra nenhum impedimento do 

ponto de vista técnico para que tal medida não seja permitida. Para além disso, admitindo a 

partilha de um PE com outro operador, esta empresa defende que o custo mensal devido pela 

sua ocupação seja repartido pelos respetivos operadores. Assim, a Vodafone considera 

necessário definir, na ORAC, o seguinte:  

a) a possibilidade de admitir que o diâmetro dos PE é de até 125 mm, e  
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b) que, em caso de partilha dos PE por mais do que um beneficiário, o custo mensal devido 

pela ocupação de um PE por outro operador deve ser repartido pelos respetivos 

ocupantes.  

A NOS saúda a possibilidade que a ANACOM introduz na ORAC para partilha de PE, 

considerando, no entanto, que a notificação de que está a ser partilhado um PE de outro 

operador deverá partir do beneficiário que não é o utilizador original do PE, até porque o 

pedido de instalação desse beneficiário deverá ter essa referência para evitar a faturação 

incorreta pela MEO. A NOS considera que ocupações indevidas de PE deverão ser dirimidas 

não via MEO, mas diretamente entre os beneficiários, o que não antevê como um processo 

complexo, na medida em que estas situações se colocarão nos casos em que os operadores 

tenham firmado acordos de partilha de infraestruturas.  

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D39 vem permitir a partilha de pontos de 

entrada entre operadores, contribui para uma utilização mais eficiente das infraestruturas 

(acolhendo a proposta da ONI) e é muito positivo. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM continua a entender, tal como referido no SPD, que o PE deve deixar de constituir 

uma interface exclusiva de ligação da infraestrutura de um beneficiário da ORAC com as 

condutas da MEO, devendo passar a poder ser usado também para a passagem de cabos de 

outros operadores, caso haja espaço, maximizando-se assim a eficiência da 

ocupação/utilização do PE. Assim, havendo espaço disponível num PE existente, num 

contexto de eficiência, entende-se que o mesmo pode e deve ser partilhado pelo beneficiário 

contratante do PE (“beneficiário contratante”) com outro(s) beneficiário(s). Não obstante, 

clarifica-se que quem paga à MEO o preço mensal por ocupação de PE é sempre o 

beneficiário contratante do PE. O(s) outro(s) beneficiário(s) que partilham o PE, poderão 

acordar com o beneficiário contratante a partilha do preço.  

Neste contexto, tendo o PE sido contratado por um beneficiário da ORAC para ligar as suas 

condutas à rede de condutas da MEO (o PE constitui assim a interface exclusiva de ligação 

da infraestrutura do beneficiário com a infraestrutura da MEO), caso o beneficiário pretenda 

partilhar essas infraestruturas (que estão ligadas às da MEO pelo PE) com um terceiro 

operador, poderá fazê-lo caso haja espaço no PE. Assim, e num contexto de eficiência, a 

ANACOM entende que não cabe à MEO decidir se esse PE pode ser partilhado ou não com 
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outro(s) beneficiário(s). Ou seja, entende-se que não há lugar a qualquer processo de 

validação pela MEO de um pedido prévio de partilha do PE, ao contrário do pretendido por 

este operador.  

Porém, a ANACOM entende que a MEO tem de ser informada, neste caso pelo(s) 

beneficiário(s) que vai(vão) passar a utilizar esse PE (e, portanto, proprietário(s) dos cabos a 

instalar) que foi contratado originalmente à MEO pelo “beneficiário contratante”, sobre o PE 

em questão (identificado através do número de referência respetivo). Nada obsta que essa 

informação, simples, possa ser realizada através, por exemplo, do envio de uma mensagem 

de correio eletrónico, devendo também ser remetido comprovativo da partilha do PE emitido 

pelo “beneficiário contratante”. 

Após essa interação meramente informativa, o acesso e instalação processa-se normalmente, 

sendo o beneficiário que passou a usar o PE e que é proprietário dos cabos a instalar quem 

submete a respetiva notificação à MEO (nos moldes preconizados nas presentes alterações 

à ORAC), e a quem a MEO irá consequentemente faturar pela utilização das suas 

infraestruturas (nomeadamente por ocupação das suas condutas). Ou seja, em linha com o 

sugerido pela NOS, apesar de o acesso ao PE ser notificado e pago à MEO pelo beneficiário 

contratante (preço mensal), a ocupação das condutas da MEO pelos cabos que “entraram 

através desse PE” é naturalmente faturada pela MEO ao beneficiário proprietário dos cabos 

que passou a utilizar esse mesmo PE. Daí a necessidade acima prevista de a MEO ser 

informada sobre o(s) beneficiário(s) que vão utilizar o PE a partilhar.  

O beneficiário contratante do PE assumirá toda e qualquer responsabilidade pelos cabos 

presentes nesse PE que partilha com outro(s) beneficiário(s), devendo, no acesso, na 

construção dos PE e nos trabalhos de instalação de cabos nas condutas da MEO, serem 

sempre observadas as normas e procedimentos constantes do Anexo 7 da ORAC. 

Quanto aos desenvolvimentos de SI aludidos pela MEO, reconhece-se que a implementação 

deste ponto decisional pode depender do desenvolvimento dos necessários 

desenvolvimentos de SI, pelo que a ANACOM não se opõe a que a entrada em vigor deste 

ponto decisional ocorra após a conclusão, num prazo razoável, do desenvolvimento de SI pela 

MEO e pelos beneficiários.  

Sobre a proposta da Vodafone, dado que o PE se trata, nos termos da ORAC, de um furo 

numa CV da MEO, entende-se ser desproporcional e não haver razão fundamentada para 
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que se obrigue a um aumento do diâmetro de todos os PE nas CV da rede de condutas 

subterrâneas da MEO de 110 mm para 125 mm. Com efeito, a Vodafone não justificou a razão 

pela qual o PE com o diâmetro de 110 mm seria insuficiente para interligar as suas condutas 

com as condutas da MEO. Sem prejuízo, e caso a MEO considere tratar-se de um aspecto 

técnico facilmente atendível, pode promover a alteração da oferta em conformidade.  

Sobre as ocupações indevidas de PE em CV da MEO, aludidas pela NOS – as quais envolvem 

um terceiro operador que ocupa indevidamente um PE que está devidamente ocupado pelo 

“beneficiário contratante” –, naturalmente que tais situações terão de ser dirimidas entre as 

partes envolvidas. 

Face ao exposto, ajusta-se na decisão final o ponto decisional D39, nos seguintes termos: 

“D39. Deve ficar previsto na ORAC que um beneficiário que contratualiza o acesso a 

um PE da MEO pode partilhar um PE o mesmo com outro operador, informando 

sempre a MEO da propriedade dos cabos que passam no PE que contratou à 

MEO. 

 Compete ao beneficiário (que contratualiza o acesso a um PE da MEO) zelar pelo 

cumprimento das normas e procedimentos constantes do Anexo 7 da ORAC, 

relativamente aos cabos instalados no PE. 

 Compete ao(s) beneficiário(s) que passará(ão) a utilizar o PE partilhado (e, 

portanto, proprietário(s) dos cabos a instalar) informar a MEO sobre o PE em 

questão (identificado através do número de referência respetivo), remetendo 

comprovativo da partilha do PE emitido pelo ‘beneficiário contratante’.” 

3.3.3. Alternativa quando o pedido de análise de viabilidade de folga de cabo (FC) é 

inviável 

D40. Deve ser explicitado na ORAC que, no caso em que é solicitada uma FC num 

pedido de viabilidade e o troço associado é dado como inviável sendo 

apresentado pela MEO um traçado alternativo, é necessário ao beneficiário 

submeter um novo pedido de viabilidade com a indicação da CV presente no 

traçado alternativo onde se pretende instalar a FC. 
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A MEO concorda com o ponto decisional D40, mas considera que deverá aplicar-se também 

a qualquer equipamento a instalar no traçado alternativo e não apenas às FC. Assim, para 

além da FC, o novo pedido de viabilidade deverá conter PE e PL e análise de viabilidade 

efetuada às CV onde sejam solicitados PE, PL e FC, sendo aplicado o preço por CV em 

conformidade com o previsto na ORAC. A resposta a este pedido de viabilidade terá, segundo 

a MEO, os prazos aplicáveis aos pedidos de análise de viabilidade.  

A MEO salienta que, em termos de procedimento, o novo pedido de viabilidade com as CV 

presentes no traçado alternativo onde se pretendem instalar os PE, PL e FC deverá conter a 

referência MEO do pedido de análise de viabilidade onde o traçado alternativo foi identificado, 

por forma a permitir à MEO estabelecer a associação entre o pedido onde foi identificado o 

traçado alternativo e o pedido em que o beneficiário solicita a análise de viabilidade da 

instalação de equipamentos (PE, PL e FC) nesse traçado alternativo. A MEO refere ainda que 

a implementação do ponto decisional D40 só seria exequível após desenvolvimentos de SI 

pela MEO e pelos beneficiários, entrando em vigor apenas após tais desenvolvimentos.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM acolhe os esclarecimentos prestados pela MEO sobre este ponto decisional. Com 

efeito, o racional proposto no SPD relativo à FC aplica-se também no caso de o troço 

associado a pedidos de viabilidade de construção/instalação de PE ou de PL ser inviável – o 

traçado alternativo a apresentar pela MEO implica, à partida, outras CV onde o beneficiário 

poderá querer, ou não, instalar PE ou PL. 

Assim, tendo em conta o proposto no SPD, a concordância manifestada nas pronúncias e as 

explicações apresentadas, completa-se o ponto decisional D40, no seguinte sentido: 

“D40. Deve ser explicitado na ORAC que, no caso em que é solicitada uma FC, um PE 

ou um PL num pedido de viabilidade e o troço associado é dado como inviável 

sendo apresentado pela MEO um traçado alternativo, é necessário que ao 

beneficiário submetaer um novo pedido de viabilidade com a indicação da CV 

presente no traçado alternativo onde se pretende instalar a FC, o PE ou o PL. 
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 O novo pedido de viabilidade com as CV presentes no traçado alternativo onde 

se pretende instalar os PE, PL e FC deve conter a referência MEO do pedido de 

análise de viabilidade a respeito do qual o traçado alternativo foi identificado.” 

A ANACOM reconhece que a implementação deste ponto decisional pode depender do 

desenvolvimento dos necessários desenvolvimentos de SI pelo que não se opõe a que a 

entrada em vigor deste ponto decisional ocorra após a conclusão, num prazo razoável, do 

desenvolvimento de SI pela MEO e pelos beneficiários. 

3.3.4. Procedimentos para a remoção de cabos “mortos” 

D41. Deve a MEO dispor, no âmbito da ORAC, de um prazo de 30 dias de calendário 

para proceder à remoção dos cabos “mortos” ou obsoletos pertencentes a um 

beneficiário, na sequência de este não ter procedido à respetiva remoção no 

prazo de 30 dias de calendário subsequentes à receção da notificação da MEO. 

A MEO concorda com esta proposta de decisão. Refere que a sua intervenção nos cabos do 

beneficiário terá de ser detalhada em termos operacionais, designadamente:  

a) A remoção de cabos “mortos” ou “obsoletos” do beneficiário deverá ser efetuada através 

de corte dos cabos nas CV adjacentes do traçado ocupado na infraestrutura da MEO;  

b) Os cabos e equipamentos removidos serão transportados pela MEO para uma das suas 

instalações;  

c) No final da remoção, a MEO notificará o beneficiário a respeito da remoção efetuada pela 

MEO, indicando a localização dos cabos e equipamentos removidos;  

d) Eventuais custos diretos, como por exemplo acompanhamento de autoridades, 

licenciamentos e custos de armazenamento, serão imputados ao beneficiário;  

e) A regularização do cadastro ficará a cargo da MEO bem como a faturação dos serviços 

prestados.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D41, que prevê a introdução na ORAC de um 

prazo de 30 dias para que a MEO proceda à remoção dos cabos “mortos” ou obsoletos que 

se encontrem nas suas condutas. Contudo, a empresa afirma que é essencial a previsão de 
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uma penalidade à MEO por incumprimento para os casos em que o prazo de remoção não é 

observado, uma vez que, em última análise, é o beneficiário que está a ser prejudicado pela 

demora da MEO em remover tais cabos, com impactos na sua capacidade competitiva e 

capacidade de angariar e/ou reter clientes.  

A Vodafone considera ainda ser necessário prever a possibilidade de o beneficiário ter 

interesse na utilização da infraestrutura, e como tal em remover os cabos “mortos” ou 

obsoletos nela alojados (desde que munido de comprovativo, emitido pelo detentor dos cabos, 

de que os mesmos estão “mortos” ou obsoletos) repassando os custos dessa remoção 

diretamente para a MEO. Em suma, a Vodafone defende que deverá ficar definida na ORAC:  

a) uma penalidade por incumprimento, pela MEO, da obrigação de remoção de cabos 

“mortos” ou obsoletos no prazo definido pela ANACOM; e,  

b) a possibilidade de, findo esse prazo, o beneficiário que pretende o acesso e instalação 

de novos cabos (mas que não é o beneficiário que os detém) remover os cabos “mortos” 

ou obsoletos, desde que munido de evidência de que os mesmos estão “mortos” ou 

obsoletos e que não foram removidos nem pelo detentor nem pela MEO nos prazos 

aplicáveis, repassando os custos diretamente para a MEO.  

A NOS efetua os seguintes comentários para ambas as ofertas (ORAC e ORAP, conforme 

aplicável), a saber:  

a) O procedimento deverá ser implementado para os cabos “mortos” da própria MEO, 

devendo esta dispor do mesmo prazo que os beneficiários dispõem para retirar os cabos 

sua propriedade. 

b) Como exposto atrás, os cabos de drop de cliente deverão ser excluídos desta regra, na 

medida em que a sua remoção seria ineficiente e contrária aos interesses do cliente e 

aos objetivos de minimização de custos e impacto operacional do processo de 

desenvolvimento de rede. 

c) O procedimento definido pressupõe que o pedido de remoção tem implícito um prazo de 

resposta da MEO de 5 dias úteis, o que seria excessivo, sendo a informação requerida 

também excessiva. A título de exemplo, a NOS identifica a informação que é considerada 

como mandatória e que é alvo de análise pela MEO (no âmbito da ORAP):  



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  267/368 

 

Tabela 23. Regras de validação do Form06  

4. Características dos cabos a remover nos postes (Tabela)  

4.1. Identificador do cabo Número sequencial 

Identificador com dois algarismos 

NÚMERO(2) M 

Designação do cabo TEXTO(10) (Nota 2) M 

4.2. Tipo TEXTO(10) (TABELA 2) M 

4.3. Capacidade do cabo TEXTO(10) M 

4.4. Tensão de regulação do cabo a 20.º C (Kgf)? NÚMERO(4) M 

4.5. Força que o vento exerce para a temperatura de -5º C com gelo em 
vão de 50 m (Kgf) 

NÚMERO(4) M 

4.6. Tipo de infraestrutura (Telecom/Elétrica/Outra a explicitar) M 

4.7. Flecha para um vão de 50 m (m) NÚMERO(4) M 

4.8. Peso (kg/km) NÚMERO(4) M 

4.9. Dimensões exteriores do cabo (mm) NÚMERO(4) M 

Segundo a NOS, está-se perante uma replicação da informação que será enviada com a 

atualização do cadastro, o que seria excessivo, uma vez que, ao contrário de um pedido 

de instalação (onde a MEO deverá assinalar uma “reserva do espaço”) no caso da 

remoção, a MEO não deverá “desmobilizar” o espaço enquanto a remoção não tiver lugar, 

pelo que se trata de um ónus administrativo para o beneficiário. Para além disso, caso tal 

se aplique aos cabos de drop de cliente (na ORAC ou na ORAP), apenas contribuiria para 

justificar uma sinalização antecipada de um desligamento de um cliente (i.e., sinalizar 

uma oportunidade comercial para a MEO). Assim, não existindo fundamentação para que 

o processo de remoção assuma tanta complexidade, a NOS requer que a remoção seja 

solicitada no âmbito de uma intervenção (notificação), onde deverá constar a referência 

do pedido de acesso e instalação associado à infraestrutura a remover144 e que a 

informação de cadastro seja enviada até 30 dias depois.  

d) Caso se mantenha a proposta da ANACOM de cobrar custos de ocupação pelos cabos 

de drop, algo que veementemente contesta, e caso o processo de remoção não seja 

revisto conforme descrito no ponto anterior (o que apenas concede para fins de exposição 

do presente ponto), a NOS solicita que o processo definido nos pontos decisionais D11 e 

D28, para levantamentos e atualização de cadastro no âmbito da ORAC e ORAP, seja 

                                                           

144 Nos casos em que se esteja perante rede (cabos e equipamentos) instalada antes da ORAC e ORAP terem 

entrado em vigor e, nessa medida, não existir pedido de acesso e instalação, a NOS considera que deve ser 

enviado um identificativo dessa situação (e não uma linha da fatura, pois além de tal não ser um processo 

automatizável, no caso das instalações pré ofertas, não é possível garantir a autonomização de cada instalação 

efetuada).  
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aplicado de modo similar, à remoção de cabos. Isto é, considera que deverá ser previsto 

que os beneficiários possam proceder à remoção de cabos “mortos” (nomeadamente de 

drop145) sem que tenham de recorrer ao processo de remoção.  

e) Refere a NOS que a MEO incluiu na ORAC a disposição de que, caso o cabo “morto” seja 

propriedade de um operador que já não tenha existência jurídica, os custos de remoção 

deverão ser partilhados entre a MEO e o beneficiário. Segundo a NOS, esta disposição é 

claramente abusiva, dado que a seu ver a remoção do cabo “morto” é, em primeira ordem, 

uma responsabilidade do seu proprietário e, em segunda ordem, caso o proprietário não 

o remova, da responsabilidade do dono da infraestrutura de suporte, pois, na realidade, 

será esse que irá tirar contrapartida financeira da utilização do espaço que ficará 

desocupado. Neste contexto, defende que esta disposição deve ser removida.  

f) Refere ainda a NOS que no anexo 3 da ORAC v7, está previsto que, sempre que exista 

acompanhamento, compete aos técnicos da MEO validar a exequibilidade técnica da 

remoção, o que não seria aceitável devendo ser eliminado, porque tal seria uma 

subalternização dos colaboradores do beneficiário (que são certificados e teriam tanta 

experiência como os colaboradores da MEO). Para a NOS, trata-se de mais uma situação 

onde o princípio da EdI não é atendido, com possível impacto nos custos de operação 

dos beneficiários (são estas que estão a custear toda a operação).  

g) Por fim, a NOS defende a introdução de uma penalidade para as situações em que a 

MEO não proceda à remoção dos cabos “mortos” sua propriedade, assim como um prazo 

e penalidade para, se os cabos da MEO estiverem desarrumados, esta proceder à sua 

arrumação, de modo a viabilizar a remoção pelo beneficiário dos cabos “mortos” de sua 

propriedade (secção 3.4 da ORAC). Nestas situações, considera que o 

acompanhamento, caso tenha ocorrido, não deverá ser faturado ao beneficiário, bem 

como a ocupação do cabo “morto” que não foi possível remover, a partir da data em que 

a desarrumação dos cabos da MEO foi constatada e até à sua arrumação.  

                                                           

145 Refere a NOS que a especificidade dos cabos de drop apenas releva caso a posição por si veiculada, 

relativamente à propriedade destes cabos e o seu tratamento singular no âmbito das ofertas, não seja atendido 

pela ANACOM (o que apenas concede para fins de exposição da presente preocupação).  
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a concordância da MEO e da Vodafone com o proposto no ponto 

decisional D41.  

Em relação às propostas adicionais da Vodafone, atenta a especificidade dos casos 

potencialmente em causa (inviabilidades provocadas pela existência de cabos “mortos” não 

retirados pelo respetivo proprietário e em que a MEO não cumpra o prazo para remoção dos 

mesmos), a ANACOM entende não ser proporcional, para já: 

a) Definir uma penalidade por um eventual incumprimento do prazo de 30 dias de calendário 

previsto para a MEO proceder à remoção do(s) cabo(s). Sem prejuízo, a ANACOM solicita 

aos beneficiários que identifiquem eventuais situações de incumprimento reiterado deste 

prazo por forma a equacionar a eventual inclusão futura dessa penalidade. 

b) Prever que o beneficiário que pretenda instalar novos cabos, possa remover cabos 

“mortos” ou obsoletos (que não detém) existentes nas condutas, mesmo que munido de 

evidência de que os mesmos estão “mortos” ou obsoletos e não foram removidos, nem 

pelo detentor, nem pela MEO nos prazos aplicáveis. Este entendimento relaciona-se com 

a complexidade inerente a este procedimento e o potencial de litigância que poderá 

acarretar, quer relativamente aos custos que seriam transferidos para a MEO e depois 

desta para o detentor dos cabos “mortos” ou obsoletos, quer relativamente aos 

comprovativos que evidenciam que os mesmos estão “mortos” ou obsoletos.  

 Julga-se, assim, que esta remoção deve ser uma responsabilidade da MEO, como gestor 

e/ou detentor da infraestrutura em causa. 

Na mesma linha de raciocínio a ANACOM entende que a proposta da NOS, de inclusão de 

penalidades por incumprimento do prazo (de 10 dias de calendário) para a MEO arrumar 

cabos desarrumados que impossibilitam a remoção de cabos do beneficiário, não deve ser 

(para já) aceite. 

A ANACOM esclarece a NOS que o procedimento explicitamente previsto na ORAC já prevê 

a remoção pela MEO de cabos “mortos” da própria MEO, dispondo este operador do mesmo 

prazo que os beneficiários dispõem para retirar os cabos que são de sua propriedade. 
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Com efeito, na secção 3.4. da ORAC v7 já está previsto que “No caso de a remoção ser da 

responsabilidade da MEO (caso a MEO seja proprietária do cabo em causa ou este tenha 

pertencido a empresa do Grupo PT Portugal já extinta), o prazo é o mesmo, sendo, no entanto, 

a contabilização realizada a partir da data que se tenha constatado a existência da situação”. 

Uma vez que o prazo de 30 dias de calendário aplica-se também à MEO (neste caso, a contar 

desde o pedido efetuado pelo beneficiário), entende-se que não se deve acolher a pretensão 

da NOS. 

O ponto decisional D41 refere-se apenas à ORAC, e no contexto da remoção apenas de cabos 

de rede. Contudo, verifica-se que a NOS fez alusões, quer à ORAP, quer a cabos de drop de 

cliente. 

Sobre a exclusão dos cabos de drop, pretendida pela NOS, do âmbito do procedimento de 

remoção de cabos (de rede) previsto na ORAC, esclarece-se que a matéria da remoção dos 

cabos de drop de cliente do beneficiário é abordada na secção 3.2.5 do presente relatório. 

Relativamente ao prazo previsto na ORAP v5 (anexo 3, secção 9.4) de 5 dias úteis, para a 

MEO responder a um pedido do beneficiário para remoção de cabos (cabos de rede, entenda-

se) dos postes, considera-se que o mesmo não se afigura desproporcional, dado que a MEO 

necessita de tempo para analisar o formulário remetido pelo beneficiário contendo o detalhe 

dos traçados aéreos associados e as características dos cabos a remover dos postes da MEO.  

Releva-se que no âmbito da ORAC v7 (anexo 3, secção 7.4), o prazo para a MEO agendar a 

remoção de cabos, situa-se entre o 7.º e o 15.º dia útil após a receção do pedido de remoção 

submetido pelo beneficiário. 

Adicionalmente, não é evidente o argumento da NOS de ser considerada abusiva a disposição 

incluída nas ofertas de que, caso o cabo “morto” seja propriedade de um operador que já não 

tenha existência jurídica, os custos de remoção deverão ser partilhados entre a MEO e o 

beneficiário. Entende-se que, sendo a remoção de cabos “mortos” ou obsoletos uma atividade 

desencadeada por um pedido de acesso e instalação, terá como objetivo viabilizar esse 

pedido em benefício do operador que o solicita. Assim, caso o cabo “morto” seja propriedade 

de um operador que já não tenha existência jurídica (exceto no caso de fusões entre 
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operadores146), considera-se que é proporcional a regra de partilha dos custos de remoção 

desses cabos entre a MEO e o beneficiário. 

Nos casos em que o beneficiário tem de proceder à remoção dos seus cabos, não se vê razão 

para que não possa haver acompanhamento pela MEO, ao contrário do proposto pela NOS, 

sendo esse acompanhamento uma faculdade da MEO também no caso da instalação de 

cabos. No entanto, neste caso também se aplica o limite à faturação de acompanhamentos, 

definido em D2. 

Entende-se razoável a proposta da NOS para que, nas situações em que a remoção dos 

cabos pelo beneficiário não tenha ocorrido por os cabos da MEO não estarem devidamente 

arrumados, não seja faturado ao beneficiário o acompanhamento eventualmente realizado 

pela MEO, nem a ocupação do cabo “morto” que não foi possível remover, desde a data em 

que a desarrumação dos cabos da MEO foi constatada e a data de comunicação (pela MEO) 

ao beneficiário de que a situação está resolvida e, por conseguinte, já pode remover o cabo 

cuja retirada não tinha sido possível. Com efeito, esta situação decorre de uma falha da MEO 

a que o beneficiário é alheio. 

Assim, ao disposto no ponto decisional D41 adita-se o seguinte: 

“No caso de a remoção dos cabos “mortos” ou obsoletos, pelo beneficiário, não ter 

ocorrido pelo facto de os cabos da MEO não estarem arrumados, não deve ser faturado 

ao beneficiário nem um eventual acompanhamento realizado pela MEO, nem a 

ocupação do cabo “morto” que não foi possível remover, desde a data em que a 

desarrumação dos cabos da MEO foi constatada e a data de comunicação (pela MEO) 

ao beneficiário de que a situação está resolvida e, por conseguinte, já pode remover o 

cabo cuja retirada não tinha sido possível.” 

3.3.5. Procedimentos para visitas conjuntas 

D42. Deve a MEO responder a um pedido de agendamento de visita conjunta remetido 

por beneficiário da ORAC (aceitando a data/hora pretendida ou reagendando a 

visita para outra data/hora, não posterior a 5 dias úteis após a receção do pedido 

do beneficiário) no prazo de 2 dias úteis. Caso a resposta da MEO demore mais 

                                                           

146 Na sequência da qual os cabos continuam a ter um proprietário (a empresa resultante da fusão). 
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do que aquele prazo, deverá a MEO compensar o beneficiário num valor igual a 

25 euros por dia. 

A MEO considera que os pedidos de visita conjunta efetuados pelos beneficiários da ORAC 

(e também da ORAP) são pontuais (menos de 20 ocorrências no último ano), não sendo a 

proposta de decisão proporcional ou justificada a aplicação de prazos de resposta e de 

penalidades por incumprimento dos mesmos.  

Considera ainda que esta proposta de decisão não está fundamentada em casos concretos 

de prazos de resposta da MEO que não tenham sido razoáveis, sendo essencial, a seu ver, 

que a ANACOM exija aos operadores informação quantitativa das situações anómalas quando 

estes lhe apresentam reclamações.  

Para além disso, entende que a penalidade de 25 euros por dia, sem limite máximo, não é 

fundamentada ou razoável.  

Relativamente à reclamação da Vodafone, referida no SPD, de que apenas tem conhecimento 

do resultado das visitas conjuntas através dos instaladores, nota que, por sua iniciativa, em 

setembro de 2015, foi acordado um procedimento que resulta na elaboração de uma ata 

conjunta das visitas, o qual está a ser aplicado, razão pela qual informa não compreender a 

posição deste operador.  

Neste contexto, a MEO apresenta na tabela infra os casos de visitas conjuntas solicitados 

pela Vodafone no último ano, o que, a seu ver, evidencia que se tratam de pedidos muitos 

residuais que têm sido tratados de forma diligente.  
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Tabela 24. Casos de visitas conjuntas solicitadas pela Vodafone no último ano 

[IIC] 

#  
Data do 
pedido  

Data da 
resposta  

Tempo de 
Resposta 

[DL] 
Resposta 

. . 

. . 

. . 

   . 

. . 
 . . 

   

. . 

. . 

. 

    

. . 

. . 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

    

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

[FIC] 

A Vodafone concorda com a decisão proposta pelo Regulador neste ponto, que considera 

ser adequada a obviar os constrangimentos decorrentes do protelamento das visitas 

conjuntas requeridas pelos beneficiários nos termos prescritos pela ORAC. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D42 positivo ao penalizar a MEO por ações 

prejudiciais para o beneficiário relacionadas com visitas conjuntas, o que representa o 

estabelecimento de condições mais justas para a operação dos beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM é do entendimento que, apesar de os pedidos de visita conjunta serem pontuais, 

os mesmos são importantes uma vez que servem para perceber como a MEO gere e responde 

aos pedidos de análise de viabilidade que lhe são submetidos, exercendo também alguma 

pressão para que a informação dada seja fidedigna. Nos 4 exemplos apresentados pela MEO 

na sua pronúncia, relativos a um único operador, observa-se que existe um em que foi 

detetado erro de cadastro.  

Acresce que a definição de um prazo para a MEO responder a um pedido de agendamento 

de visita conjunta que seja efetuado por um beneficiário da ORAC não se afigura 
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desproporcional. De facto, a ausência de um prazo para este efeito poderá levar a que os 

beneficiários fiquem sujeitos a constrangimentos e incertezas, o que se pretende evitar, ainda 

que nos exemplos apresentados a MEO tenha mostrado diligência nas suas respostas. No 

entanto, nota-se que a MEO apenas apresentou a situação relativa a 4 dos 20 pedidos, 

desconhecendo-se o resultado da maioria das visitas conjuntas realizadas. 

Ainda assim, tendo em conta o reduzido número de situações em causa e que, nos 4 casos 

apresentados, resultaram para 3 deles em simples confirmações das inviabilidades, a 

ANACOM entende adequada a dilatação dos prazos associados a este procedimento, 

definindo assim um prazo de 8 dias úteis para resposta da MEO a pedido de agendamento 

de visita conjunta. A data de um eventual reagendamento da visita conjunta não pode distar 

da data requerida pelo beneficiário mais do que 10 dias úteis. 

Atendendo a que, de acordo com a informação remetida pela MEO na sua pronúncia, estas 

situações tiveram pouca expressão no último ano (incluindo no caso do beneficiário que 

suscitou esta questão) e a MEO mostrou diligência nas suas respostas, reconhece-se que, 

para já, é prematura a imposição de qualquer penalidade, sem prejuízo desta matéria poder 

ser revista. 

Neste sentido, altera-se o disposto no SPD nos seguintes termos: 

“D42. Deve a MEO responder a um pedido de agendamento de visita conjunta remetido 

por beneficiário da ORAC no prazo de 8 dias úteis, (aceitando a data/hora 

pretendida ou reagendando a visita para outra data/hora, não posterior que não 

pode distar da requerida pelo beneficiário mais do que 10a 5 dias úteis após a 

receção do pedido do beneficiário) no prazo de 2 dias úteis. Caso a resposta da 

MEO demore mais do que aquele prazo, deverá a MEO compensar o beneficiário 

num valor igual a 25 euros por dia.” 

 

D43. O procedimento de agendamento de visitas conjuntas deverá ser previsto pela 

MEO na SI-ORAC no âmbito das interfaces eletrónicas (ETF e/ou API ORAC), 

através das quais a MEO e o beneficiário poderão trocar informações sobre o 

resultado prático de cada visita conjunta realizada, visando dissipar dúvidas 

relacionadas com o resultado da análise de viabilidade. 
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Como princípio geral, a MEO considera que alterações e desenvolvimentos de SI devem ser 

efetuados apenas se existir um volume de ocorrências que o justifique, o que afirma não se 

verificar em alguns dos casos previstos no SPD, como sucede na presente obrigação de 

automatização através do SI de suporte às visitas conjuntas. Assim, a MEO defende que o 

procedimento associado às visitas conjuntas deve continuar a ser executado com base em 

e-mails.  

Conforme referido na resposta ao ponto decisional D42, a MEO reitera que a ocorrência de 

visitas conjuntas é esporádica e que não existem requisitos de celeridade relevantes na 

implementação dos procedimentos de interação. Assim, a empresa considera que esta 

medida de automatização da funcionalidade de visita conjunta não respeita os princípios 

básicos da necessidade e da proporcionalidade, face ao custo de desenvolvimento de SI, quer 

do lado da MEO, quer do lado de todos os beneficiários da oferta.  

Para a MEO, este é mais um caso em que a ANACOM pretende estabelecer uma imposição 

sem ter por base uma análise quantificada da necessidade da medida em causa, nem uma 

avaliação dos seus custos de implementação147. 

A Vodafone concorda com a decisão proposta pelo Regulador, no sentido de que deverá ser 

previsto um procedimento de visitas conjuntas pela MEO na SI-ORAC, no âmbito das 

interfaces eletrónicas (ETF e/ou API ORAC), assumindo que as trocas de informações 

mencionadas pelo Regulador são objeto de um relatório de visita conjunta, realizado e 

acordado entre a MEO e o beneficiário na data da visita conjunta, cuja cópia cada um guardará 

para si, o que entende dever ser clarificado na oferta.  

Entendimento da ANACOM 

Perante o número pouco expressivo de pedidos de visitas conjuntas verificados no período 

de junho de 2017 a junho de 2018 – informação de que não tinha conhecimento, e que se 

reveste de incontornável relevância –, reconhecendo que tais pedidos não exigem requisitos 

de celeridade relevantes que justifiquem a implementação de procedimentos automatizados, 

e considerando que os custos inerentes à previsão do procedimento de visitas conjuntas na 

SI-ORAC poderiam ser superiores aos potenciais benefícios daí decorrentes especialmente 

                                                           

147 Referindo apenas que “Por uma questão de eficiência e automatização, considera-se que o procedimento de 

agendamento das visitas conjuntas deverá ser previsto pela MEO na SI-ORAC no âmbito das interfaces eletrónicas 

(ETF e/ou API ORAC), através do qual a MEO e o beneficiário poderão trocar informações sobre o resultado prático 

de cada visita conjunta realizada” (pág. 152 do SPD). 



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  276/368 

 

tendo em conta a utilização residual da figura das visitas conjuntas, a ANACOM altera o 

presente ponto decisional. 

Assim, o procedimento na ORAC associado às visitas conjuntas deve continuar a ser 

executado com base em troca de mensagens de correio eletrónico.  

Sem prejuízo, por entender benéfica e útil, nomeadamente para garantir a segurança jurídica 

associada ao que foi apurado durante a visita conjunta, a ANACOM concorda com a sugestão 

da Vodafone de que o resultado prático de cada visita conjunta deve ser objeto de registo 

escrito, a ser elaborado e acordado entre a MEO e o beneficiário na data da respetiva visita 

conjunta. 

Neste sentido, altera-se o ponto decisional D43 da seguinte forma: 

“D43. O procedimento de agendamento de visitas conjuntas deverá ser previsto pela 

MEO na SI-ORAC no âmbito das interfaces eletrónicas (ETF e/ou API ORAC), 

através das quais a MEO e o beneficiário poderão trocar informações sobre o 

resultado prático de cada visita conjunta realizada, visando dissipar dúvidas 

relacionadas com o resultado da análise de viabilidade. 

 Deve ser clarificado, na ORAC, que as informações trocadas entre a MEO e os 

beneficiários sobre o resultado prático de cada visita conjunta são objeto de um 

registo escrito, a ser elaborado e acordado entre a MEO e o beneficiário na data 

da respetiva visita conjunta, cuja cópia cada um guardará para si.” 

3.3.6. Não indicação do contacto do técnico da MEO na resposta a pedido de instalação 

D44. Nas situações em que a MEO pretende acompanhar uma instalação de cabos a 

realizar pelo beneficiário, mas não o informa sobre o contacto do seu técnico 

que irá acompanhar a referida instalação, deve a MEO pagar ao beneficiário uma 

compensação de 25 euros por pedido de instalação. 

A MEO refere que informa o beneficiário sobre o contacto do técnico que irá efetuar o 

acompanhamento dos trabalhos do beneficiário, pelo que não considera haver 

fundamentação para a inclusão desta nova penalidade. Esta informação é, segundo a MEO, 

remetida através da API ORAC na resposta ao pedido de acesso e instalação do beneficiário.  
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A MEO também refere que a informação dos contactos do técnico que acompanha é colocada 

manualmente pela MEO, pelo que existe uma possibilidade de existir falha humana, a qual 

será sempre muito pontual, podendo o beneficiário sempre questionar a gestão comercial da 

MEO em caso de qualquer eventualidade. Para além disso, a MEO constata que existem 

falhas, por parte dos beneficiários, relativamente aos respetivos contactos técnicos, havendo, 

inclusivamente, casos em que, após notificação ao beneficiário, as falhas de contactos 

técnicos não são efetivamente corrigidas. Assim, se o objetivo é que as equipas técnicas 

comuniquem entre si e que a troca de contactos seja respeitante a técnicos que efetivamente 

estão, ou respeitante a técnicos que irão trabalhar, no terreno, não concedendo na sua 

posição, a MEO considera que esta decisão, sendo adotada, deveria também abranger os 

beneficiários da oferta. [IIC]                                                             . 

. . 

            [FIC].  

Segundo a MEO, seria constatável a aparente pouca preocupação dos beneficiários no que 

respeita à indicação do contacto correto da equipa que está no terreno, por exemplo, quando 

se encontra o mesmo contacto em pedidos de instalação simultâneos a ocorrer desde Porto 

Santo – Madeira até Barcelos, Mealhada, Alcabideche, o que é uma impossibilidade física. 

Acrescenta a MEO que, frequentemente, os seus técnicos reportam que, para poderem 

contactar a equipa do beneficiário que está no terreno, têm previamente de efetuar 2 a 3 

telefonemas. Neste contexto, a MEO considera não fundamentada, excessiva e 

desproporcional a aplicação a si própria de mais uma penalidade, sem análise de equivalência 

da prática dos beneficiários no fornecimento de informação correta dos contactos técnicos.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D44 penaliza a MEO por ações suas 

prejudiciais para o beneficiário relacionadas com o acompanhamento de instalações, o que 

consideram ser muito positivo. Também referem que este ponto decisional representa o 

estabelecimento de condições muito mais justas para a operação dos beneficiários, uma vez 

que penaliza a MEO diretamente pelos danos que causar àqueles. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM mantém o entendimento de que, nas situações em que a MEO pretende 

acompanhar uma instalação solicitada (notificada) pelo beneficiário, mas não o informa 
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adequadamente sobre o contacto da sua equipa técnica (i.e., da MEO) que irá acompanhar a 

referida instalação, deve pagar ao beneficiário uma compensação na medida em que pode 

condicionar o início dos trabalhos do beneficiário com prejuízo para este. Reconhecendo que 

a falha humana pode sempre existir – nesta e noutras situações –, a argumentação da MEO 

não é considerada suficiente para que não se defina esta penalidade, tendo em conta, uma 

vez mais, as consequências que podem advir dessa falha (o beneficiário pode não conseguir 

dar início aos trabalhos).  

No entanto, entende-se que tal compensação apenas será devida nos casos em que tenha 

havido necessidade de contactar o técnico da MEO e tal contacto direto não tenha sido 

possível por motivos imputáveis à MEO, tendo colocado em causa o início dos trabalhos do 

beneficiário.  

Sobre a ausência de uma análise de equivalência pela ANACOM, releva-se que a MEO, nas 

várias penalidades que propôs a incidir sobre os beneficiários da oferta, não apresentou 

qualquer proposta de penalidade pela não indicação, no pedido de instalação, do contacto do 

técnico (ao serviço) do beneficiário. Sem prejuízo, dado ser o beneficiário que submete à MEO 

o pedido de instalação (e não o contrário) e que desencadeia a instalação propriamente dita, 

entende-se que a disponibilização da informação correta do contacto do técnico da MEO é de 

maior relevância do que o inverso148. 

Face ao exposto, na decisão final, adita-se ao ponto decisional D44 o seguinte: 

“Tal compensação apenas será devida nos casos em que tenha havido necessidade de 

contactar o técnico da MEO e tal contacto direto não tenha sido possível por motivos 

imputáveis à MEO, tendo colocado em causa o início dos trabalhos do beneficiário.” 

3.3.7. Interrupção de trabalhos de instalação 

3.3.7.1. Interrupção de trabalhos por os técnicos da MEO desconhecerem o projeto de instalação 

do beneficiário 

D45. Nas situações em que se verifique uma impossibilidade de o beneficiário 

prosseguir com a instalação do(s) seu(s) cabo(s) nas condutas nos termos 

oportunamente comunicados devido a motivos imputáveis à MEO (exceto por 

                                                           

148 A disponibilização do contacto do técnico do beneficiário à MEO. 
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motivos de obstrução), desde que a situação não seja desbloqueada num prazo 

de 30 minutos, deve ser paga pela MEO uma compensação de 400 euros ao 

beneficiário, ficando este isento do custo do acompanhamento pelo técnico da 

MEO no dia dessa ocorrência e do custo do novo pedido de acesso. 

A MEO considera que deveriam ser detalhados os motivos a si imputáveis e que poderão 

impossibilitar o beneficiário de prosseguir com a instalação dos seus cabos e equipamentos 

nas condutas da MEO e que o ponto decisional D45 seria muito penalizador, porque no caso 

de ocorrência comprovada pelo beneficiário, a MEO fica obrigada a pagar uma tripla 

penalidade correspondente à soma das seguintes parcelas:  

a) 400 euros;  

b) perda da receita do acompanhamento no valor de 52,80 euros (em horário normal);  

c) perda da receita da validação do novo pedido de instalação no valor de 18 euros.  

Assim, segundo a MEO, a penalidade poderá ascender a 470,80 euros, o que para si é 

desproporcional e desajustado face aos valores de penalidades a incidir sobre os beneficiários 

previstas no SPD. A MEO refere que este caso seria ilustrativo de uma dualidade de critérios, 

não havendo racional que consubstancie o cálculo desta penalidade, que admite ser de cariz 

puramente comercial/financeiro. Também refere que a reclamação da ONI, que terá levado a 

ANACOM a propor esta nova penalidade no SPD, estaria deturpada.  

A MEO informa que o que acontece com frequência é o seu técnico deparar-se com uma 

equipa no terreno, pronta para efetuar trabalhos de instalação de cabos e equipamentos em 

condutas da MEO, que desconhece o pedido ORAC para o efeito (e, por vezes, nem sabe o 

que é um pedido ORAC), sendo que existem instaladores contratados pelos beneficiários que, 

por sua vez, subcontratam parte dos trabalhos a outras entidades. A MEO assinala que estas 

outras entidades têm um projeto de uma célula na mão para instalar cabos e equipamentos, 

mas não sabem de todo, nalguns casos, se existem referências de pedidos de ORAC, nem 

se existem inviabilidades, etc. A MEO apresenta como exemplo de uma irregularidade, a 

passagem de um técnico da MEO num local que detetou [IIC]                            . 

. . 

. . 

. . 

. . 
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. . 

                                                                [FIC], o que seria, segundo a MEO, um exemplo da 

forma como atualmente são feitas violações de princípios básicos de propriedade, com 

colocação em causa da segurança e integridade da rede, bem como de pessoas e bens.  

Por fim, a MEO, sem prejuízo dos comentários relativos ao ponto decisional D9 (e D25), 

considera que, à luz da proporcionalidade e da aproximação à EdI, a data de entrada em vigor 

desta penalidade deve ser sujeita ao mesmo período de carência aplicável às penalidades a 

incidir sobre os beneficiários por incumprimento das condições da ORAC (e da ORAP).  

A Vodafone, tal como relativamente ao ponto decisional D34 (caso de erro cadastral detetado 

na fase de instalação de cabos pelo beneficiário, inviabilizando a mesma), considera que o 

beneficiário deve ser compensado pelos custos inerentes ao pedido de viabilidade e 

instalação, incluindo os custos do acompanhamento do técnico da MEO, e também pelos 

custos de policiamento e de licenças camarárias, e pelos custos de deslocação da equipa ao 

terreno, os quais, em média, ascendem a 1000 euros. Assim, defende que o valor de 400 

euros ora proposto pela ANACOM é manifestamente insuficiente, continuando a imputar ao 

beneficiário uma parte significativa do custo decorrente de impossibilidade de instalação 

imputável à MEO. Por forma a não onerar os beneficiários com um custo que não lhes é 

imputável, a Vodafone refere que deve ser definido na ORAC que a compensação devida pela 

MEO corresponderá ao valor de 1000 euros para ressarcimento dos custos inerentes ao 

pedido de viabilidade e de instalação (incluindo o acompanhamento de um técnico da MEO). 

A NOS é da opinião que a situação descrita neste âmbito corresponde a um dos possíveis 

exemplos de problemas que podem ocorrer quando existe um acompanhamento da MEO a 

um trabalho de uma equipa dos beneficiários. Segundo a NOS, as situações de 

impossibilidade de prosseguir com os trabalhos nos casos de reparação de avarias ou de 

instalação de clientes, podem ser particularmente gravosas. Neste sentido, considera que a 

penalidade, mesmo que atualizada nos termos propostos pela NOS no âmbito do ponto 

decisional D34, não seria suficiente para colmatar os danos resultantes de uma instalação 

frustrada sem motivos aparentes. Esta é, assim, para a NOS, a demonstração da necessidade 

de, para as situações de drop de cliente não haver um agendamento da instalação, mas, 

apenas, uma notificação.  

A NOWO/ONI afirmam que o ponto decisional D45 penaliza a MEO por ações suas 

prejudiciais para o beneficiário relacionadas com o acompanhamento de instalações ou 
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quando as mesmas são interrompidas por motivos imputáveis à MEO, o que para si é muito 

positivo. Referem também que este ponto representa o estabelecimento de condições muito 

mais justas para a operação dos beneficiários, ao penalizar a MEO diretamente pelos danos 

que causar àqueles. 

Entendimento da ANACOM 

Esclarece-se, antes de mais, a respeito dos comentários da MEO que, a perda de receitas 

(relativas ao acompanhamento e à validação do novo pedido de instalação) decorre do facto 

de o beneficiário ficar impossibilitado de prosseguir com a instalação do(s) seu(s) cabo(s) nas 

condutas nos termos oportunamente comunicados devido a motivos imputáveis à MEO. 

Aceitar que o beneficiário tivesse que pagar por um acompanhamento (de uma instalação que 

não ocorreu) e por um novo pedido de instalação é que seria desproporcional e duplamente 

penalizador. Desta forma, a ANACOM visa salvaguardar os custos efetivamente incorridos 

pelos beneficiários por motivos exclusivamente imputáveis à MEO. 

Para além disso, refira-se que o exemplo aludido pela MEO não se enquadra nas situações 

visadas pelo ponto decisional D45. 

Assim, em linha com a penalidade aplicável ao caso de erro cadastral detetado pela MEO na 

fase de instalação de cabos pelo beneficiário, inviabilizando a mesma, a ANACOM mantém o 

entendimento de que, caso a MEO interrompa a realização de uma instalação por um 

beneficiário, por quaisquer outros motivos (que não por erro cadastral, cuja penalidade já está 

prevista no ponto 3.3.1.4), a qual foi efetivamente notificada à MEO pelo beneficiário, tendo 

resultado de uma análise de viabilidade positiva (e.g., obtida através da Extranet), o 

beneficiário deverá ser compensado pela MEO. Também nestes casos, o beneficiário fez 

deslocar para o terreno todos os meios necessários (materiais e humanos) devendo ser tidos 

em consideração os eventuais custos relativos ao policiamento e pedido de licença camarária 

(para a zona/local em questão e durante o período temporal em que ocorreu a interrupção da 

instalação pela MEO). 

Neste sentido, entende-se que deve ser aplicada penalidade idêntica ao caso de erro 

cadastral detetado pela MEO que inviabilize uma instalação de cabos pelo beneficiário – ou 

seja, os 200 euros de compensação adicionados dos eventuais custos de policiamento e de 

licenças camarárias que comprovadamente o beneficiário apresente para a tentativa de 
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instalação em causa – ficando o beneficiário isento do custo do acompanhamento pelo técnico 

da MEO no dia dessa ocorrência e do custo do novo pedido de acesso e instalação.  

Quanto à solicitação da MEO relativa à definição de um período de carência para aplicação 

desta penalidade, entende-se que o mesmo não se justifica. Com efeito, a penalidade a incidir 

sobre a MEO pela impossibilidade de o beneficiário prosseguir com a instalação por motivos 

imputáveis à MEO (exceto por motivos de obstrução), não reveste natureza distinta da 

penalidade por incorreções e incoerências da informação cadastral da Extranet, a qual já se 

encontra em vigor. Pelo contrário, as penalidades a incidir sobre o(s) beneficiário(s) da ORAC 

são novas, algumas de aplicação complexa e potenciadora de situações de conflito entre as 

partes (situação que não se deseja), o que justifica a definição de um período de carência.  

Face ao exposto, ajusta-se na decisão final o ponto decisional D45 do seguinte modo: 

“D45. Nas situações em que se verifique uma impossibilidade de o beneficiário 

prosseguir com a instalação do(s) seu(s) cabo(s) nas condutas nos termos 

oportunamente comunicados devido a motivos imputáveis à MEO (exceto por 

motivos de obstrução), desde que a situação não seja desbloqueada num prazo 

de 30 minutos, deve ser paga pela MEO uma compensação de 400 euros ao 

beneficiário, em acréscimo aos 200 euros de compensação, eventuais custos de 

policiamento e de licenças camarárias que comprovadamente este apresente 

para a tentativa de instalação em causa, ficando este também isento do custo do 

acompanhamento pelo técnico da MEO no dia dessa ocorrência e do custo do 

novo pedido de acesso.” 

3.3.7.2. Abandono do local de instalação pelo(s) técnico(s) da MEO na sequência de atraso na 

chegada da equipa de instalação do beneficiário  

D46. Deve estar prevista na ORAC uma tolerância de pelo menos 1 hora na 

comparência quer do(s) técnico(s) da MEO quer do(s) técnico(s) do beneficiário 

relativamente à hora de início de instalação. 

A MEO considera que “uma tolerância de pelo menos 1 hora na comparência quer do(s) 

técnico(s) da MEO quer do(s) técnico(s) do beneficiário relativamente à hora de início de 

instalação” é excessiva e penalizadora para si e salienta que, no limite, tal obrigaria a ter um 
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técnico parado durante 60 minutos a aguardar por uma equipa do beneficiário que, como 

muitas vezes acontece, pode nem comparecer.  

Tendo em consideração a experiência acumulada de 12 anos na prestação de serviços no 

âmbito da ORAC, a MEO refere que as faltas de comparência dos técnicos dos beneficiários 

são muito frequentes, pelo que, como incentivo ao cumprimento, incluiu na ORAC v7 e na 

ORAP v5, uma penalidade específica relativa a casos de “Não comparência do técnico da 

beneficiária na data/hora acordada para o acompanhamento”. Segundo a MEO, a ANACOM 

não só propõe a eliminação desta penalidade, como ainda pretende impor uma grande 

ineficiência à MEO, obrigando a que os seus técnicos esperem uma hora no local, para 

constatar se os técnicos do beneficiário comparecem. [IIC]                                               . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

[FIC]. A MEO refere, ainda, que os técnicos indicados pelos beneficiários para a realização 

de trabalhos estão frequentemente adstritos a mais do que um pedido de instalação na mesma 

data/hora de início e que os pedidos são para locais diferentes e distantes entre si, pelo que 

tal gestão de recursos resultará numa falta de comparência por parte dos técnicos do 

beneficiário.  

[IIC] . 

                .  

. . 

 . . 

                                      .  

. . 

.                                                                                                                                           . 
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. . 

. . 

                     .  

. . 

. . 

. . 

. . 

                                                                             [FIC].  

Não concedendo na sua posição acima expressa, a MEO considera que o período de 

tolerância aceitável deveria ser, no máximo, de 15 minutos, como acontece nas Intervenções 

Conjuntas (IC) previstas na ORALL, Rede ADSL PT, ORCA e ORCE, o qual foi regulado pela 

própria ANACOM, não se justificando que na ORAC ou na ORAP seja diferente.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D46 penaliza a MEO por ações suas 

prejudiciais para o beneficiário relacionadas com o acompanhamento de instalações, o que 

consideram ser muito positivo. Também referem que este ponto decisional representa o 

estabelecimento de condições muito mais justas para a operação dos beneficiários, ao 

penalizar a MEO diretamente pelos danos que causar àqueles. 

Entendimento da ANACOM 

Registam-se os comentários da MEO de que “uma tolerância de pelo menos 1 hora na 

comparência quer do(s) técnico(s) da MEO quer do(s) técnico(s) do beneficiário relativamente 

à hora de início de instalação” é excessiva e penalizadora para si, e que tal obrigaria a ter um 

técnico parado durante 60 minutos a aguardar por uma equipa do beneficiário. Relativamente 

a esta alegação, esclarece-se que o estabelecido no ponto decisional D46 é simétrico, ou 

seja, aplica-se de igual forma à MEO, que poderá ter de aguardar pela chegada do técnico do 

beneficiário, e aos beneficiários, que, nestas situações, também poderão ter de aguardar pela 

chegada do técnico da MEO. 

Neste contexto, caso o técnico da MEO abandone o local da instalação antes do referido 

período de tolerância ou antes do final do período previsto para o acompanhamento, e uma 

vez que o beneficiário tem de pagar por um serviço que cabe à MEO exclusivamente decidir 
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se presta ou não (acompanhamento), mantém-se o entendimento de que o beneficiário deve 

ficar isento do pagamento do serviço de acompanhamento e supervisão da instalação. Sem 

prejuízo, um beneficiário poderá dar início ou prosseguir com os trabalhos subjacentes ao 

agendamento, nas situações em que a não comparência do técnico da MEO não seja 

impeditiva da realização desses trabalhos por parte do beneficiário, nos termos definidos na 

ORAC. 

Os dados apresentados pela MEO sobre as horas de comparência dos beneficiários não 

relevam per se para o ponto decisional em apreço, uma vez que a alocação de técnicos 

referida pela MEO poderá, na prática, estar a reportar-se ao responsável de uma equipa de 

técnicos e não propriamente à alocação de um único técnico no terreno. Em todo o caso, 

tratam-se de dados que não se prendem com a necessidade de estabelecimento de uma 

tolerância (que, reitera-se, é simétrica entre a MEO e os beneficiários) relativamente à hora 

de comparência no local de instalação.  

Já quanto ao período de tolerância propriamente dito, reconhece-se que nas restantes ofertas 

grossistas (e.g., ORALL e Rede ADSL PT) estão definidos tempos mínimos de espera 

(aplicáveis quer ao técnico da MEO quer ao técnico do beneficiário) de 15 minutos. Assim, a 

ANACOM entende adequado reduzir essa tolerância, no caso da ORAC e da ORAP, de 1 

hora para 15 minutos. Acresce que, uma vez que se impõe um limite para o número anual de 

acompanhamentos a faturar (pela MEO) por beneficiário (vide secção 3.1.3 do presente 

relatório), antecipa-se que o número de acompanhamentos a realizar pela MEO será, no 

futuro, mais reduzido, pelo que se prevê que o impacto deste ponto decisional seja limitado. 

Face ao exposto, entende-se rever, na decisão final, o ponto decisional D46 previsto no 

SPD: 

“D46. Deve estar prevista na ORAC uma tolerância de pelo menos 15 minutos1 hora na 

comparência quer do(s) técnico(s) da MEO quer do(s) técnico(s) do beneficiário 

relativamente à hora de início de instalação.” 

 

D47. Caso o técnico da MEO abandone o local da instalação antes do referido período 

de tolerância ou antes do final do período previsto para o acompanhamento, o 

beneficiário deve ficar isento do pagamento do serviço de acompanhamento e 

supervisão da instalação. 
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A MEO refere que os beneficiários dispõem de até 30 dias para efetuar e concluir uma 

instalação, pelo que a seu ver não faz qualquer sentido a afirmação de “ou antes do final do 

período previsto para o acompanhamento”, dado que a MEO pode efetuar os 

acompanhamentos que considerar adequados durante o período previsto da instalação e é a 

si que compete decidir o(s) momento(s) em que se torna necessário efetuar o 

acompanhamento, nomeadamente em função da criticidade, localização e fase da instalação.  

Assinala ainda a MEO que a instalação de PE, de cabos e de PL ocorre em locais e em 

momentos temporais geralmente diferentes, por envolver recursos e competências técnicas 

distintas. Assim, segundo a MEO, a interpretação literal do “final do período previsto para o 

acompanhamento”, correspondendo ao final da instalação, implicaria que o técnico da MEO 

nunca poderia abandonar o local de instalação durante o período de 30 dias da instalação, o 

que considera não ser razoável, nem eficiente. Adicionalmente, a MEO considera aceitável 

para ambas as partes (MEO e beneficiários), uma tolerância máxima de 15 minutos, 

considerando excessivo qualquer período superior ao referido. Por último, a MEO discorda da 

isenção do “pagamento do serviço de acompanhamento e supervisão da instalação”, dado 

que a MEO incorre em custos de acompanhamento e os mesmos devem ser remunerados 

através da aplicação dos preços previstos.  

A Vodafone considera o ponto decisional D47 necessário e adequado. 

A NOS afirma que é necessário esclarecer-se que, apenas no caso das intervenções 

conjuntas é que se está perante uma situação em que a ausência do técnico da MEO impede 

os trabalhos e em que o beneficiário fica impedido de prosseguir com a sua atividade. A NOS 

refere que deve ser também clarificado que, no caso de o técnico da MEO não estar presente 

à hora marcada, não será necessário que o beneficiário aguarde pelo fim do período de 

tolerância para iniciar os trabalhos. Para a NOS, esta possibilidade não é clara na deliberação 

e deverá ser esclarecida. A não ser assim, os beneficiários irão ver o seu trabalho 

negativamente impactado, sem que exista qualquer razão para tal, ficando a MEO a ser 

beneficiada pela infração (pois prejudica o normal desenvolvimento dos trabalhos da sua 

concorrente).  

No que se refere à situação específica de abandono do local antes do fim do período previsto 

para o acompanhamento, a NOS sublinha que, em muitos casos, as instalações preveem 

vários dias de trabalho (30 dias, em muitos casos), o que não seria coerente com o serviço 

de acompanhamento (permanência do técnico durante a instalação) e a sua faturação (valor 
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único independente da duração). A NOS defende que o serviço de acompanhamento não 

deve seguir uma lógica de “ama seca”, onde o técnico que efetua o acompanhamento passa 

dias a fio a observar os técnicos do beneficiário, tendo este serviço o intuito de garantir à MEO 

que quem intervém nas suas infraestruturas segue os procedimentos definidos, o que não 

implica o acompanhamento sistemático e exaustivo de todos os trabalhos que são realizados. 

No que se refere ao abandono do técnico da MEO no caso de ultrapassagem do horário 

normal de trabalho, a NOS considera que deverá ser clarificado que, não tendo o beneficiário 

indicado a possibilidade de execução de trabalho fora do horário normal, não fica, de todo o 

modo, impedido de os executar.  

Entendimento da ANACOM 

Atendendo aos comentários da MEO e da NOS – que não faz sentido manter o técnico da 

MEO durante todo o período de instalação pelo beneficiário – o que se reconhece pelos 

motivos apresentados pelos referidos operadores, elimina-se no ponto decisional D47 o 

excerto “ou antes do final do período previsto para o acompanhamento”.  

Não é correto afirmar (ao contrário do que é referido pela NOS) que, apenas no caso das 

intervenções conjuntas, é que se estaria perante uma situação em que a ausência do técnico 

da MEO impediria os trabalhos. Efetivamente, a MEO tem a opção de decidir quanto à 

necessidade de acompanhar, ou não, as instalações dos beneficiários nas suas 

infraestruturas, pelo que, naturalmente se conclui que o acompanhamento não se resume às 

intervenções conjuntas, as quais são esporádicas, tal como detalhado pela MEO em resposta 

a ponto decisional anterior.  

Adicionalmente, dentro dos limites estipulados para o número máximo anual de 

acompanhamentos a faturar pela MEO (vide secção 3.1.3 do presente relatório), a ANACOM 

mantém o entendimento de que deve apenas ser faturado pela MEO o serviço de 

acompanhamento e supervisão, se tal serviço for efetivamente realizado pelo seu técnico. 

Assim, caso o técnico da MEO abandone o local da instalação antes do referido período de 

tolerância, o beneficiário deve ficar isento do pagamento do serviço de acompanhamento e 

supervisão. 

Quando o acompanhamento abranja, quer o horário útil, quer o período fora do horário útil, 

aplica-se o ponto decisional D2 agora reformulado. No caso de haver necessidade de o 
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beneficiário efetuar trabalhos além do horário útil – tendo em vista a conclusão dos mesmos 

durante o dia em questão –, mesmo que tal não tenha sido antecipado, considera-se razoável 

que o beneficiário possa fazê-lo. Obrigar o beneficiário a adiar a conclusão dos trabalhos para 

o dia útil seguinte terá custos que se consideram desproporcionais. Assim, aceita-se a 

sugestão da NOS de se clarificar nas ofertas que, mesmo não tendo o beneficiário indicado a 

possibilidade de execução do trabalho fora do horário útil, o beneficiário não fica impedido de 

o executar. 

Face ao exposto, altera-se o ponto decisional D47 da seguinte forma: 

“D47.  Caso o técnico da MEO abandone o local da instalação antes do referido período 

de tolerância ou antes do final do período previsto para o acompanhamento, o 

beneficiário deve ficar isento do pagamento do serviço de acompanhamento e 

supervisão da instalação. 

E adita-se o seguinte ponto decisional, o seguinte: 

“Dn23. Deve clarificar-se na ORAC e na ORAP que, mesmo não tendo o beneficiário 

indicado a possibilidade de execução do trabalho fora do horário útil, não fica 

impedido de o executar, no sentido de concluir o mesmo, caso os trabalhos se 

prolonguem após o fim do horário útil.” 

3.3.7.3. Abandono do local de instalação pelo técnico da MEO na sequência de ultrapassagem 

do horário normal de trabalho 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados. 

3.3.8. Situações de obstrução nas condutas 

3.3.8.1. Ocorrência de situações em que os técnicos da MEO na presença de uma obstrução nas 

condutas obrigam à desinstalação de todo o cabo já instalado 

D48. Se durante uma instalação, for detetada uma obstrução num troço de conduta, 

entende-se que por forma a facilitar a desobstrução, a MEO poderá exigir aos 

beneficiários a remoção dos cabos instalados apenas nesse troço de conduta 

que se encontra obstruído. 
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A MEO não discorda desta proposta de decisão da ANACOM, e considera que deverá ser 

detalhado na oferta o procedimento a aplicar. 

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador, no sentido 

de que, se durante uma instalação for detetada uma obstrução num troço de conduta, a MEO 

possa exigir aos beneficiários a remoção dos cabos instalados apenas nesse troço de conduta 

que se encontra obstruído. Sem embargo, considera que a MEO deverá, 

fundamentadamente, comprovar que essa medida é a mais adequada para executar a 

desobstrução. E, comprovando-a, a MEO deverá indicar um traçado alternativo viável e um 

prazo razoável para a instalação, sem custos adicionais para o beneficiário e sem 

necessidade de submissão, pelo beneficiário, de novo pedido de viabilidade.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D48 muito positivo, pois permite tornar mais 

razoáveis os procedimentos no terreno em caso de obstruções. 

Entendimento da ANACOM 

Não obstante já estar previsto na ORAC o procedimento para a remoção de cabos de rede 

dos beneficiários, concorda-se com a MEO que, uma vez que o objeto deste ponto decisional 

é a remoção (temporária) de cabos instalados em troço(s) de conduta obstruído(s), há 

necessidade de a MEO vir a definir o respetivo procedimento na oferta. 

Em resposta à sugestão da Vodafone, reconhece-se que, tratando-se de uma medida que 

tem impacto nos beneficiários (e respetivos clientes) que têm cabos instalados no(s) troço(s) 

de conduta alegadamente obstruído(s), naturalmente a MEO terá de justificar 

fundamentadamente a necessidade de retirar cabos dos beneficiários (ainda que 

temporariamente), para que possa proceder à desobstrução. Em caso de dúvidas sobre a 

necessidade da remoção dos cabos, deverão ser efetuadas visitas conjuntas por forma a 

despistar a situação de obstrução. Sem prejuízo, parece evidente que, perante a obstrução 

de um troço de conduta, por forma a facilitar os trabalhos de desobstrução se exija a retirada 

dos cabos instalados nesse troço, sob pena de os trabalhos de desobstrução danificarem os 

cabos aí instalados. 

Em linha com o entendimento relativo ao ponto decisional seguinte (D49), entende-se que os 

beneficiários que terão de retirar cabos dos troços de conduta obstruídos poderão manter os 

mesmos nas condutas e/ou em folga na CV que antecedem o troço obstruído, desde que tal 
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não coloque em causa as condições de acesso para operação e manutenção dos cabos e 

equipamento que se encontram instalados naquela CV. 

Tendo em conta que o impacto da retirada de cabos – de beneficiários com cabos instalados 

– que uma desobstrução de troços de conduta poderá ter junto dos beneficiários (e respetivos 

clientes) bem como para a própria MEO, é elevado, reconhece-se que a desobstrução de 

troços de conduta que implique a retirada de cabos já instalados deverá ser utilizada em último 

recurso. Neste sentido, entende-se que a desobstrução de troços de conduta que implique a 

retirada de cabos já instalados deverá ocorrer apenas quando o beneficiário que pretender 

instalar cabos num determinado troço de conduta obstruído não tiver a possibilidade de o 

instalar em traçado alternativo.  

Assim, a questão da indicação de um traçado alternativo viável e de um prazo razoável para 

a instalação, sem custos adicionais para o beneficiário e sem necessidade de submissão, pelo 

beneficiário, de novo pedido de viabilidade, suscitada pela Vodafone, não se deverá colocar 

uma vez que, caso exista traçado alternativo (para o beneficiário que pretende instalar cabos 

utilizar), não haverá necessidade de desobstrução. 

Neste sentido, clarifica-se o ponto decisional D48 da seguinte forma: 

“D48. Se durante uma instalação, for detetada uma obstrução num troço de conduta 

onde já existem cabos instalados e quando não haja traçado alternativo, 

entende-se que, por forma a facilitar a desobstrução, a MEO poderá exigir aos 

beneficiários a remoção temporária dos cabos instalados apenas nesse troço de 

conduta que se encontra obstruído. 

 Os beneficiários que terão de retirar cabos dos troços de conduta obstruídos 

poderão manter os mesmos nas condutas e/ou em folga na CV que antecedem 

o troço obstruído, desde que tal não coloque em causa as condições de acesso 

para operação e manutenção dos cabos e equipamento que se encontram 

instalados naquela CV. 

 Em qualquer caso, a desobstrução deve ser realizada o mais rapidamente 

possível.” 
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D49. Se durante uma instalação, for detetada uma obstrução num troço de conduta e 

um beneficiário já tenha instalado cabos noutros troços associados ao mesmo 

pedido de instalação, entende-se que deverá ser permitida ao beneficiário a 

permanência dos cabos já instalados nesses outros troços, até haver um 

orçamento para desobstrução do troço obstruído (ou resposta a pedido de 

viabilidade de traçado alternativo) por parte da MEO e, caso o beneficiário aceite 

esse orçamento (ou o pedido de viabilidade), até efetivar essa instalação. 

A MEO refere que não exige a retirada de cabos nos troços antecedentes ao troço onde se 

detete uma obstrução e que o que regra geral acontece, é os beneficiários pretenderem deixar 

todo o cabo sobrante enrolado na CV anterior ao troço obstruído, independentemente das 

características técnicas das CV em causa, nomeadamente, a sua capacidade para alojamento 

do cabo sobrante.  

A MEO considera que o beneficiário ao deixar todo o cabo sobrante numa CV sem condições 

para tal, impossibilita o acesso à mesma pela MEO e pelos restantes beneficiários para 

qualquer operação de manutenção ou outras, pelo que nestes casos informa o beneficiário 

para proceder ao corte do cabo, e caso tal não seja aceite pelo beneficiário, este deverá retirar 

o cabo.  

Nas figuras seguintes, a MEO apresenta dois casos em que a presença de rolos de cabo 

dificultaria e impossibilitaria qualquer ação de intervenção na CV, para efeitos de manutenção, 

quer da MEO quer dos restantes beneficiários.  
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Figura 8. Exemplos de duas CV com ocupação excessiva de cabos 

 

 

Assim, a MEO não se opõe a que o cabo do beneficiário fique na CV, desde que tal não 

coloque em causa as condições de acesso à CV para operação e manutenção dos cabos e 

equipamento que se encontram na mesma, o que considera carecer de validação pela MEO 

e constar da decisão final da ANACOM.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D49 muito positivo, ao permitir tornar mais 

razoáveis os procedimentos no terreno em caso de obstruções. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entende que, no caso de ocorrência de uma obstrução de troço de conduta 

relativamente ao qual se aguarda uma decisão relativa à viabilidade de um traçado alternativo 

para utilização pelo beneficiário, este poderá deixar os cabos já instalados nas condutas e/ou 

em folga na CV que antecedem o troço obstruído, desde que tal não coloque em causa as 

condições de acesso para operação e manutenção dos cabos e equipamento que se 

encontram instalados naquela CV. Considera-se que esta é a opção que acarretará menor 

impacto para todas as partes envolvidas (face à alternativa de obrigar o beneficiário a retirar 

a totalidade dos cabos já instalados).  

A ANACOM entende que tal permissão é admissível, para o operador que pretende instalar, 

até a MEO apresentar um orçamento para desobstrução do troço de conduta em causa ou 

uma resposta ao pedido de viabilidade de traçado alternativo e, caso o beneficiário aceite o 

orçamento ou o resultado da viabilidade e, por conseguinte, conclua a instalação. Caso não 

aceite o orçamento para desobstrução ou o resultado da viabilidade de traçado alternativo 

proposto pela MEO, o beneficiário deverá remover os cabos que, entretanto, já instalou nas 

condutas e CV. 

Quanto à validação da permanência dos cabos na CV anterior ao troço obstruído, concorda-

se que a mesma terá de ser feita pela MEO. No entanto, entende-se que tal validação só será 

possível caso o técnico da MEO esteja no local a acompanhar a (tentativa de) instalação ou 

a posteriori – trata-se de uma decisão apenas passível de ser tomada com uma ida ao terreno. 

Por conseguinte, clarifica-se o disposto no ponto decisional D49 da seguinte forma: 

“D49. Se durante uma instalação, for detetada uma obstrução num troço de conduta e 

um beneficiário já tenha instalado cabos noutros troços associados ao mesmo 

pedido de instalação, entende-se que deverá ser permitida ao beneficiário a 

permanência dos cabos já instalados nesses outros troços e/ou na CV que 

antecedem o troço obstruído, até haver um orçamento para desobstrução do 

troço obstruído (ou resposta a pedido de viabilidade de traçado alternativo) por 

parte da MEO e, caso o beneficiário aceite esse orçamento (ou o pedido de 

viabilidade), até efetivar essa instalação. 

 A permanência dos cabos já instalados nas condutas e/ou em folga na CV que 

antecedem o troço obstruído, carece de validação por parte da MEO, sendo 
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permitida desde que tal não coloque em causa as condições de acesso para 

operação e manutenção dos cabos e equipamento que se encontram instalados 

naquela CV.” 

3.3.8.2. Permissão de o beneficiário encontrar um traçado alternativo (na sequência de deteção 

de obstruções) 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados. 

3.3.8.3. Permissão de o beneficiário realizar trabalhos de desobstrução de condutas, no caso de 

obstruções de complexidade reduzida 

D50. Caso os beneficiários detetem no terreno obstruções simples (de comprimento 

inferior a 1,5 metros) cuja desobstrução seja viável, aquelas entidades podem 

efetuar trabalhos de desobstrução de condutas, devendo em todo o caso nessas 

situações informar sempre a MEO. 

A MEO defende que qualquer desobstrução que envolva trabalhos de construção civil, 

incluindo realização de sondas para desobstrução de condutas, deve ser efetuada 

exclusivamente por equipas da MEO. Entende que este princípio deve ser assegurado na 

ORAC para não colocar em causa a integridade das infraestruturas, condutas e CV, bem 

como dos cabos de rede e equipamentos instalados nessas infraestruturas, quer os de 

propriedade da MEO, quer os dos restantes beneficiários.  

A MEO apresenta o seguinte exemplo com resultado crítico: [IIC]              . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                                          [FIC]. Para além disso, a MEO afirma não alcançar a tipificação do 

conceito “desobstrução simples (comprimento inferior a 1,5m)”. Em particular, questiona o que 

significa “simples” e como se mede o comprimento inferior a 1,5 metros (em concreto 

questiona se é a distância entre o início da desobstrução de uma conduta e o espelho da CV 

dessa conduta – cfr. ilustrado na Figura 9).  
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Figura 9. Ilustração de uma obstrução a 1,5 m da CV 

 

A MEO nota ainda que o conceito de “desobstrução simples” (comprimento inferior a 1,5 

metros) não seria aplicável à desobstrução de uma CV e refere que a credenciação ORAC 

não prevê, nem deve prever, a formação dos beneficiários relativamente a trabalhos de 

subsolo / desobstruções. Não obstante, a MEO admite que as desobstruções que envolvem 

atividades de limpeza de CV e/ou desassoreamento dos tubos das condutas poderão ser 

efetuadas pelos beneficiários devendo, nestes casos, a MEO ser notificada antes do início 

desses trabalhos dado que, como proprietária das infraestruturas, não poderia ser confrontada 

com qualquer tipo de intervenção no seu património, por mais simples que possa parecer, 

sem uma comunicação prévia que lhe permita ter o conhecimento da ocorrência.  

A Vodafone considera necessário e adequado que os beneficiários, caso detetem obstruções 

simples no terreno e a sua desobstrução seja viável, possam efetuar trabalhos de 

desobstrução de condutas mediante prévia comunicação à MEO, devendo o conceito de 

“obstruções simples”, ser definido149 e ser aplicada a repartição de custos de desobstrução de 

troços de conduta já prevista na ORAC, uma vez que o beneficiário não deve suportar a 

totalidade dos encargos, dado que a desobstrução não é do seu interesse exclusivo.  

A NOS saúda a possibilidade de os beneficiários poderem, pelos seus próprios meios, efetuar 

desobstruções de conduta no contexto da ORAC, mas não compreende o critério escolhido, 

porque a sua determinação no terreno afigurar-se-ia complexa, reduzindo-se a situações de 

desobstrução no contexto de passagem de condutas para postes ou para tubagem vertical, o 

que seria insuficiente. A NOS afirma que tem dificuldade em compreender como é que a 

dimensão da desobstrução poderá ser determinada150, não sendo comprovável à posteriori 

que uma obstrução obedeceria a tal critério, não justificando um tratamento distinto, por 

exemplo, a eliminação de uma obstrução de 1,5 ou 3 metros.  

                                                           

149 Esclarecendo se engloba, por exemplo, situações de existência de roedores e lixo em condutas, desobstruções 

de aro e tampa de CV que por algum motivo estejam cobertas de betuminoso. 

150 Sendo a única forma para tal a realização de uma medição em cada CV que limita o troço com obstrução e 

aferir o comprimento do troço de conduta a que não se consegue aceder pelas duas extremidades. 

obstrução   
1 ,5m   

Conduta (tubo)   
  

CV   
  

CV   
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Ainda segundo a NOS, o recurso à MEO para efetuar a desobstrução constituiria uma quebra 

do princípio da EdI, porque as equipas da MEO poderão executar esse trabalho (desde que 

não envolva trabalhos de engenharia civil), pelos seus próprios meios, e imediatamente após 

a deteção da obstrução, algo que ficará vedado aos beneficiários. Esta seria uma vantagem 

para a MEO que minimiza o atraso dos seus trabalhos, enquanto o beneficiário depende das 

medidas que a MEO terá de desencadear. Neste contexto, a NOS propõe que os trabalhos 

de desobstrução sejam da responsabilidade dos beneficiários, desde que não requeiram um 

licenciamento adicional da Câmara Municipal e a obstrução se localize num mesmo troço de 

conduta (isto é, esteja delimitada entre duas CV, sem ter qualquer CV pelo meio).  

Entendimento da ANACOM 

Tendo em consideração as preocupações manifestadas pela MEO, pela Vodafone e pela NOS 

quanto ao conceito de “desobstruções simples” (de comprimento inferior a 1,5 metros) e 

atendendo: 

a) ao reduzido número de pedidos de desobstrução ocorridos nos 12 meses entre o terceiro 

trimestre de 2017 e o segundo trimestre de 2018 (que ascendeu a algumas dezenas, mais 

precisamente a [IIC]      [FIC] pedidos, o que representa 1% dos pedidos de instalação ou 

0,5% dos pedidos de informação de infraestruturas de subsolo); 

b) ao facto de a credenciação ORAC não prever a formação de competências dos técnicos 

dos beneficiários relativamente a trabalhos de subsolo ou desobstruções, o que significa 

que os técnicos dos beneficiários atualmente credenciados no âmbito da ORAC teriam de 

ter nova credenciação; 

c) à solução alternativa apresentada pela MEO de permitir que os beneficiários efetuem 

desobstruções que envolvam exclusivamente atividades de limpeza de CV e/ou 

desassoreamento dos tubos das condutas, após notificação prévia à MEO; 

d) à desobstrução não se cingir a condutas podendo abranger a CV; 

e) ao maior risco inerente à realização das atividades de desobstrução pelos beneficiários 

face à realização pela MEO, nas infraestruturas de sua propriedade ou gestão, mesmo 

que de reduzido comprimento (inferior a 1,5 metros), ilustradas também pelo exemplo 

apresentado pela MEO; 
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f) à sugestão da Vodafone de incluir as desobstruções de aro e tampa de CV que por algum 

motivo estejam cobertas de betuminoso, pela reduzida complexidade envolvida,  

a ANACOM ajusta o texto do ponto decisional D50 do seguinte modo: 

“D50. Caso os beneficiários detetem no terreno obstruções simples (de comprimento 

inferior a 1,5 metros) cuja desobstrução seja viável envolva exclusivamente 

atividades de limpeza de CV, de desassoreamento dos tubos das condutas e/ou 

desobstruções de aro e tampa de CV que por algum motivo estejam cobertas de 

betuminoso, aquelas entidades podem efetuar trabalhos de desobstrução de 

condutas, devendo em todo o caso nessas situações informar previamente 

sempre a MEO.” 

Pelo contrário, a ANACOM não concorda com a posição da Vodafone de nestas situações ser 

aplicada uma repartição de custos de desobstrução de troços de conduta prevista na ORAC, 

atento o número ainda menos significativo de situações que estarão em causa (universo mais 

reduzido que o número de pedidos de desobstrução) e a menor complexidade e custos 

associados à natureza das tarefas (limpeza, desassoreamento) ora previstas face à proposta 

de desobstrução prevista no SPD. 

A respeito dos comentários da NOS, a ANACOM esclarece que, não obstante a relevância 

que o princípio de EdI assume no contexto da ORAC (e da ORAP), há que atender, 

igualmente, ao princípio da proporcionalidade, que assenta na ideia de adequação e 

necessidade das medidas com vista a alcançar o fim visado. Ainda assim, esclarece-se que 

o princípio da EdI previsto pela ANACOM cinge-se ao acesso às infraestruturas para 

instalação de redes, não incluindo a “modificação” dessas infraestruturas. Ainda assim, com 

as alterações propostas está-se a permitir que os beneficiários possam fazer determinados 

trabalhos de desobstrução. O recurso à MEO para efetuar os trabalhos de desobstrução (fora 

dos casos assinalados, i.e., de limpeza de CV, de desassoreamento dos tubos das condutas 

e/ou desobstruções de aro e tampa) é adequado e necessário, dado o reduzido número de 

pedidos de desobstruções verificado por regra e, bem assim, o risco envolvido para as 

infraestruturas detidas ou geridas pela MEO. 

3.3.8.4. Consideração das obstruções como sendo “avarias” 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados. 
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3.3.8.5. Prazo para comunicação pela MEO ao beneficiário, da conclusão das obras de 

desobstrução 

D51. Deve a MEO notificar os beneficiários da ORAC, no prazo de 1 dia útil, sobre a 

conclusão dos trabalhos de desobstrução de um troço de conduta. 

Segundo a MEO o ponto decisional D51 não estaria fundamentado em casos concretos de 

atraso no envio de informação por parte da MEO relativamente à conclusão dos trabalhos de 

desobstrução de um troço de conduta, suportando-se apenas numa proposta da ONI, de 

2014. A MEO informa que envida todos os seus esforços para comunicar de imediato ao 

beneficiário a conclusão das desobstruções. E acrescenta que existem autarquias (em 

número cada vez maior) que exigem repavimentação151 sempre que existem intervenções de 

construção civil nas vias, pelo que só após a respetiva execução (com pintura de passadeiras, 

nalguns casos) é que os trabalhos de desobstrução se podem considerar concluídos, dado 

que apenas depois desta fase o prestador de serviço da MEO que executa o trabalho dá a 

obra como concluída.  

A Vodafone considera necessária e adequada a proposta de decisão do Regulador neste 

ponto. 

A NOS não compreende que, por se tratar de um processo com pendências de terceiros, não 

seja viável a definição de qualquer prazo para o processo de desobstrução, porque as 

pendências de terceiros não impediriam a definição de níveis de serviço, bastando excluir do 

tempo medido o atribuível à terceira entidade (no caso uma Câmara Municipal e, 

eventualmente, o acompanhamento policial). A NOS considera que qualquer uma destas 

pendências não seria feita de modo informal, seguindo pedidos com suporte físico e 

claramente procedimentados, pelo que a seu ver, a documentação dos períodos em que o 

processo ficou pendente de uma dessas entidades seria extremamente fácil. Nesse sentido, 

afirma que não vê qualquer obstáculo à definição de um prazo de desobstrução, no que aos 

trabalhos da MEO se refere. Em concreto, e como o trabalho, se se mantiver a exclusão do 

seu custo do preço pago pelos beneficiários pela ocupação, depende da aceitação pelo 

beneficiário de um orçamento, entende ser relevante definir dois prazos de resposta da MEO, 

a saber:  

                                                           

151 Em toda a largura da faixa de rodagem, ou em meia largura da faixa de rodagem. 
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a) Um primeiro para a apresentação de um orçamento aos beneficiários, que considera que 

deverá ser de 5 dias úteis a contar da apresentação pelo beneficiário do pedido de 

desobstrução até à receção pelo beneficiário do orçamento. 

b) Um segundo, referente à execução da desobstrução per se, o qual se inicia com a 

aceitação pelo beneficiário do mesmo e termina com a notificação ao mesmo pela MEO 

da sua conclusão, e que considera que poderá apresentar dois valores, consoante a 

complexidade da intervenção: i) de 10 dias úteis para os casos de complexidade normal; 

e ii) de 15 dias úteis para os de maior complexidade.  

A NOS defende que da contagem de prazos deverá ser expurgada a pendência de entidades 

terceiras, fora da responsabilidade da MEO, devendo ser imposto um dever de zelo e 

diligência na prossecução desses contactos. Assim, a NOS propõe a conservação pela MEO 

das interações com aquelas entidades, para auditoria posterior da ANACOM, caso tal seja 

solicitado por um beneficiário devido ao prolongamento excessivo no tempo da resolução, 

devendo ser definidas penalidades dissuasoras de incumprimento destes prazos.  

Entendimento da ANACOM 

Não obstante os comentários da MEO de que este ponto decisional não está fundamentado 

com casos concretos de atraso no envio de informação por parte da MEO relativamente à 

conclusão dos trabalhos de desobstrução de um troço de conduta, existindo um reduzido 

número de casos de desobstruções, a ANACOM entende ser uma boa prática a comunicação 

imediata da conclusão dos trabalhos de desobstrução de um troço de conduta.  

Para reforçar este entendimento é tido em consideração que os próprios trabalhos de 

desobstrução, incluindo os tempos de pendência de terceiros, podem ser prolongados. 

Acresce que a minimização do tempo que medeia a conclusão dos trabalhos de desobstrução 

e a sua comunicação aos beneficiários envolvidos contribui para a redução dos graus de 

insatisfação, quer do beneficiário quer dos clientes finais, pela morosidade em usufruir do 

serviço. 

Ao contrário de um prazo de conclusão das obras de desobstrução (que é tipicamente 

casuístico), o prazo de comunicação (notificação) da conclusão dos trabalhos é de simples 

especificação e concretização. Naturalmente, a MEO só poderá comunicar a conclusão dos 

trabalhos de desobstrução quando o prestador de serviço (contratado pela MEO) que executa 

o trabalho dá a obra como concluída. 
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Em relação à proposta da NOS de se definir um prazo para a MEO concluir as desobstruções, 

não foi apresentada qualquer informação que possa levar a ANACOM a concluir que os prazos 

de desobstrução praticados pela MEO são excessivos ou que a MEO não efetua as interações 

com terceiros com zelo e diligência, ou que se justifique a necessidade de auditorias, com os 

custos associados, tendo em conta – reitera-se, uma vez mais – o reduzido número de 

pedidos de desobstrução com resposta positiva que se registou num espaço de 1 ano, inferior 

a meia centena de casos, ou 0,5% do número total de pedidos de informação de 

infraestruturas de subsolo. 

Face ao exposto, não se justifica a definição de um SLA de desobstrução de condutas por 

parte da MEO – proposta também apresentada pela Vodafone no contexto do ponto decisional 

D8 –, pelo que naturalmente se entende que também não se suscita a definição de uma 

penalidade associada, também referida pela Vodafone em resposta ao ponto decisional D8.  

Ainda em relação à proposta da NOS de se definir um prazo de 5 dias úteis, para a MEO 

apresentar o orçamento aos beneficiários, refira-se que esse prazo já está definido na secção 

4.7.1 do corpo da ORAC (pág. 23): “A MEO enviará à Beneficiária o Orçamento e o prazo 

previsto para a execução dos trabalhos em causa no prazo de 5 dias úteis, conforme previsto 

no ponto 6”. 

Neste sentido, mantém-se o ponto decisional D51. 

3.3.9. Substituição de envio de cadastro sem alterações por comunicação de 

cancelamento de pedido de instalação 

D52. Deve ser possível ao beneficiário remeter um pedido de cancelamento de 

instalação através do SI-ORAC, mesmo após o agendamento da instalação, 

desde que ocorra até ao terceiro dia útil anterior à data da instalação. 

A MEO esclarece que a especificação da API/Ficheiros já prevê que o beneficiário solicite o 

cancelamento do pedido de acesso e instalação agendado, até à confirmação da data de 

início dos trabalhos. A MEO sublinha que, se o beneficiário confirmar a data de início dos 

trabalhos – o que, segundo a MEO, tem que efetuar com um prazo entre 5 e 3 dias de 

antecedência – tal é entendido como um compromisso firme a cumprir pelo beneficiário, não 

estando prevista a possibilidade de cancelamento após esta confirmação.  
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Assim, a MEO não se opõe ao ponto decisional D52, e informa que irá, em conformidade, 

alterar a especificação da API/Ficheiros, prevendo que a confirmação da data de início de 

instalação para os pedidos no estado agendado tenha que ser feita com uma antecedência 

de 3 dias úteis. A MEO refere ainda que, conjugando o ponto decisional D6 com o ponto 

decisional D52, caso o beneficiário proceda à notificação dos trabalhos no prazo mínimo 

indicado no ponto decisional D6 (para casos com pedido de viabilidade prévia) já não poderá 

proceder ao cancelamento dos mesmos.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D52, ao prever a possibilidade de 

cancelamento de uma instalação previamente agendada, evitando o envio posterior de 

cadastros sem alterações, é um contributo para a melhoria processual da oferta. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se a concordância dos interessados com a necessidade de definição de um prazo 

para cancelamento, pelo beneficiário, de uma instalação através do SI-ORAC.  

Não obstante, atendendo a que na perspetiva da implementação de equivalência de acesso 

na ORAC, numa ótica de EdI, a ANACOM estipulou que as instalações de cabos de rede nas 

condutas da MEO passam a ser notificadas pelos beneficiários, ao invés de seguirem o 

procedimento vigente que implica um pedido formal e um agendamento dessa instalação, 

suscita-se a necessidade de ajustar o ponto decisional em conformidade, removendo “mesmo 

após o agendamento da instalação”.  

Por outro lado, uma vez que a notificação da instalação passa a ser efetuada pelo beneficiário 

à MEO, nos termos previstos no ponto decisional D6, num prazo mínimo de 3 dias úteis de 

antecedência face à data de início da instalação de cabos152, um eventual cancelamento da 

notificação da instalação tem naturalmente de ocorrer num prazo mais curto, considerando-se 

a instalação sem efeito após esse momento. Para tal, entende-se adequado que o 

cancelamento ocorra até 2 dias úteis antes da data de início da instalação. 

                                                           

152 E num prazo mínimo de 5 dias de antecedência face à data de início dos trabalhos de instalação de PL, FC e 

construção de PE.  
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Releva-se que a notificação da instalação deve ser corretamente preenchida e efetuada pelo 

beneficiário através da interface eletrónica e com a respetiva planta válida com os traçados 

e/ou zona requeridas devidamente identificadas, imediatamente na sequência da análise de 

viabilidade positiva efetuada pelo beneficiário. 

Assim, altera-se o ponto decisional D52 nos seguintes termos: 

“D52. Deve ser possível ao beneficiário remeter um pedido de cancelarmento a 

notificação dae instalação através do SI-ORAC, mesmo após o agendamento da 

instalação, desde que tal ocorra até ao terceiro dia útil anterior à dois dias úteis 

antes da à data de início da instalação.” 

3.3.10. Parâmetros de QoS e penalidades associadas 

D53. Deve a MEO considerar aceite os cabos e equipamentos que o beneficiário 

pretende utilizar, sempre que não interpele o beneficiário até ao momento da 

resposta da MEO ao pedido inerente (e.g. instalação). 

A MEO refere que os pedidos de análise de viabilidade, e de acesso e instalação são ambos 

efetuados na ORAC através da interface API/Ficheiros e que a especificação dessa interface 

estabelece que os cabos e equipamentos (PE, PL e Folgas) têm de ser solicitados com o 

código previsto no catálogo de cabos e equipamentos do beneficiário. Segundo a MEO, 

previamente à colocação de um pedido de viabilidade / instalação, o beneficiário tem de 

assegurar que esses códigos de cabos e equipamento já estão validados no catálogo de 

cabos e equipamentos, caso contrário, o pedido de viabilidade ou acesso e instalação será 

considerado inválido. Para o efeito, e caso se trate de cabos e/ou equipamentos novos, a 

MEO refere que o beneficiário deve remeter com uma antecedência de 10 dias úteis 

informação atualizada do catálogo, a qual será processada pela MEO no prazo definido. Face 

ao exposto, a MEO considera que o ponto decisional D53 deve ser eliminado na decisão final.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

Segundo a NOS, a ANACOM define que a MEO deverá dar como aceites quaisquer cabos 

que o beneficiário lhe comunique e que não gere uma interpelação da primeira à última até 

ao momento da resposta da MEO ao pedido inerente do beneficiário (e.g. instalação). A NOS 

considera que o ponto decisional D53 seria algo confuso na medida em que preconizaria que 
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a atualização da lista de cabos pelo beneficiário antecederia um pedido, o que não aconteceria 

porque as atualizações da lista devem ser feitas independentemente do momento do próximo 

pedido do beneficiário, com referência ao cabo(s) adicionado(s). Segundo a NOS, a ANACOM 

pode estar a conceder um prazo extremamente dilatado para que o beneficiário saiba que não 

há objeções da MEO ao novo cabo que introduziu na lista.  

A NOS também não concebe a razão para que a MEO possa rejeitar um cabo standard na 

indústria para cada tipo de rede (HFC ou FTTH), pelo que sugere que a MEO, querendo 

introduzir motivos de rejeição, deverá detalhá-los e justificá-los devidamente, carecendo a sua 

aceitação de parecer da ANACOM, a qual deve definir um prazo máximo de 5 dias úteis para 

a MEO confirmar a aceitação da nova lista de cabos. 

A NOWO/ONI saúdam o ponto decisional D53, pela clarificação processual que introduzirá 

nas ofertas. 

Entendimento da ANACOM 

Este ponto decisional surgiu no SPD após análise e ponderação de comentário da Vodafone 

de que continuava a não existir, na ORAC, um SLA para a MEO aprovar a revisão da lista de 

equipamentos e cabos (catálogo de cabos e equipamentos). 

Assim, reitera-se o já mencionado pela ANACOM no SPD (cfr. pág. 172): “Sobre o catálogo 

de cabos e equipamentos, releva-se que o beneficiário deve assegurar a atualização da 

informação nele constante conforme procedimento descrito na ORAC, ou seja, o beneficiário 

deve remeter à MEO informação sobre todos os cabos e equipamentos utilizados, com a 

antecedência mínima de 10 dias úteis face à colocação de pedidos (e.g. de instalação) e às 

operações que os incluam, bem como deve manter essa informação atualizada. Neste 

contexto, entende-se que, caso a MEO não interpele o beneficiário sobre os cabos e 

equipamentos que pretende utilizar até ao momento da resposta da MEO ao pedido inerente 

(e.g. instalação) à utilização desses cabos, os mesmos consideram-se aceites”. 
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Da leitura do texto da secção 4.8 da ORAC v7153, e do detalhe no Anexo 3154, observa-se que 

não é claro que exista um prazo (máximo) para a MEO proceder à validação do catálogo de 

cabos e equipamentos, contrariamente ao que a MEO refere na sua pronúncia. 

Adicionalmente, admite-se que a atualização do catálogo de cabos e equipamentos pode ser 

feita independentemente do momento do pedido seguinte do beneficiário (e.g., instalação), 

ainda que tenha de respeitar a antecedência mínima prevista na ORAC (i.e., “10 dias úteis 

face à colocação de pedidos”). 

Por outro lado, reconhecendo que o beneficiário deve saber, com a maior antecedência 

possível, se o(s) cabo(s) que pretende vir a utilizar são passíveis de ser aceites pela MEO, 

admite-se que a ausência de um prazo máximo para a MEO proceder a essa validação pode 

condicionar e atrasar a decisão do beneficiário de utilizar (ou não) o(s) novo(s) tipo(s) de 

cabo(s). 

Neste sentido, entende-se que se justifica definir um prazo máximo para a MEO proceder à 

validação da atualização do catálogo de cabos e equipamentos. Tendo em conta que, 

conforme definido na ORAC, a MEO exige ao beneficiário uma antecedência mínima de 10 

dias úteis (face à colocação de pedidos) para o beneficiário “remeter à MEO informação sobre 

todos os cabos e equipamentos utilizados”, entende-se que esse prazo de 10 dias úteis é 

suficiente para a MEO proceder à validação da atualização do catálogo de cabos e 

equipamentos. 

Por sua vez, na secção 4.7 da ORAP v5 está previsto que “A MEO analisa a informação 

técnica em termos de viabilidade e compatibilidade da instalação dos cabos e equipamentos 

                                                           

153 Versão 7.0: “A Beneficiária só pode instalar cabos e equipamentos que constem do Catálogo de Cabos e 

Equipamentos da Beneficiária. 

Para o efeito, a manutenção da informação técnica sobre os cabos e equipamentos da Beneficiária é indispensável 

para a adequada operacionalização e validação das solicitações de acesso, instalação e intervenção nas condutas 

e infraestrutura associada da MEO. Deste modo, a Beneficiária deve remeter à MEO informação sobre todos os 

cabos e equipamentos utilizados, com a antecedência mínima de 10 dias úteis face à colocação de pedidos e às 

operações que os incluam, bem como deve manter essa informação atualizada, enviando as atualizações que se 

revelarem necessárias. 

O procedimento detalhado de atendimento e validação do catálogo de cabos e equipamentos está descrito no 

Anexo 3”. 

154 No Anexo 3 está descrito o fluxo do procedimento associado ao serviço de atendimento de cabos e 

equipamentos, que consiste no procedimento de atendimento, validação e registo das designações, características 

e especificações de cabos e equipamentos da beneficiária que são instalados em condutas e infraestrutura 

associadas da MEO. Numa das etapas deste procedimento a MEO tem de analisar as características dos cabos e 

equipamentos para posteriormente atualizar a informação e enviar o resultado da análise de compatibilidade ao 

beneficiário. 
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na sua infraestrutura, informando a Beneficiária, no prazo de 30 dias, da aceitação, ou não, 

da atualização do catálogo de cabos e equipamentos”, o que configura um prazo que não tem 

alinhamento com o que agora se está a definir para a ORAC.  

Entende-se que não se justifica um desfasamento entre as duas ofertas neste tipo de prazo, 

dado a ORAC e a ORAP preverem a existência de um catálogo de cabos e equipamentos do 

qual deve constar a informação atualizada sobre as características técnicas dos cabos e 

equipamentos a ser utilizados pelos beneficiários, no âmbito das respetivas ofertas. 

Nestes termos, numa ótica de maior coerência, entende-se ser de ajustar o disposto neste 

ponto decisional, esclarecendo-se, adicionalmente, que em ambas as ofertas, deve a MEO 

considerar aceites os cabos e equipamentos que o beneficiário pretende utilizar, sempre que, 

findo o prazo de 10 dias úteis, não recuse, fundamentadamente, o respetivo pedido.  

Em relação à proposta da NOS, assinala-se que caso exista uma discordância quanto à 

rejeição pela MEO da inclusão de cabos na lista (catálogo) de cabos e equipamentos do 

beneficiário, este poderá sempre recorrer ao procedimento de resolução de litígios. 

Face ao exposto, altera-se o ponto decisional D53 nos seguintes termos: 

“D53. Deve a MEO, na ORAC e na ORAP, considerar aceites os cabos e equipamentos 

que o beneficiário pretende utilizar, sempre que, findo o prazo de 10 dias úteis 

após o pedido de atualização do respetivo catálogo, não recuse, 

fundamentadamente, o respetivo pedido interpele o beneficiário até ao momento 

da resposta da MEO ao pedido inerente (e.g. instalação).” 

 

D54. Na ORAC e na ORAP, deve a MEO considerar aceite e fechado o cadastro 

remetido pelo beneficiário (na sequência de trabalhos realizados nas condutas 

e postes da MEO), sempre que não interpele o beneficiário sobre esse cadastro, 

no prazo de 10 dias úteis após a sua receção. 

A MEO discorda do princípio inerente ao ponto decisional D54, que implicará que um cadastro 

incorreto passe a ser considerado válido, porque “aceite e fechado”, em caso de 

incumprimento do prazo de validação de 10 dias úteis após a sua receção. E refere que não 

pode aceitar no seu sistema de cadastro um registo de cadastro incorreto, porque tal dá 

origem a erros na informação de ocupação das condutas, erros na faturação e pode implicar 
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a aplicação de uma penalidade por erro de cadastro, obrigando a MEO ao pagamento de 400 

euros por ocorrência, ao mesmo tempo que se isentaria o acompanhamento, análise de 

viabilidade e instalação do pagamento de qualquer preço, de acordo com os pontos 

decisionais D34, D35, D45, D59 e D60.  

A MEO refere ainda que a ANACOM tem efetuado ações de fiscalização, que por vezes 

resultam em contraordenações devido a alegados erros de cadastro, atuação que seria 

contrária ao que decorreria do ponto decisional D54. Assim, a MEO considera que a ANACOM 

deve reavaliar este ponto decisional no sentido de assegurar que as condições da oferta 

contribuam para a correção e o rigor da informação de cadastro e para a qualidade da 

informação prestada aos beneficiários. Caso a ANACOM mantenha o ponto decisional D54, 

a MEO defende que o prazo mínimo a considerar deverá ser de 30 dias úteis.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pela ANACOM, no sentido 

de que a MEO deve considerar aceite e fechado o cadastro remetido pelo beneficiário na 

sequência de trabalhados realizados nas condutas da MEO, sempre que não interpele o 

beneficiário sobre esse cadastro no prazo de 10 dias úteis. 

Para a NOS deve ser clarificado que uma resposta de aceite deve corresponder ao estado de 

pronto, não sendo evidente uma interpelação neste contexto, uma vez que perante um 

determinado cadastro, ou a MEO o aceita ou o rejeita, tendo por base os motivos definidos 

para tal. A NOS considera ainda que deverá ser incluído na ORAP e na ORAC um prazo 

máximo para a MEO refletir na faturação as atualizações de cadastro que tenha aceite, 

inclusão essa que deverá corresponder ao ciclo de faturação seguinte. Este reflexo na fatura 

deverá, segundo a empresa, ser feito com reporte à data da instalação/remoção/alteração 

indicada no cadastro, independentemente de o cadastro ter sido, ou não, enviado no prazo 

de 30 dias, na medida em que outra interpretação teria implícita uma potencial dupla 

penalização – por via da penalidade por atraso no envio de cadastro e por via do atraso no 

acerto da faturação face à data de instalação/remoção/alteração.  

A NOWO/ONI saúdam o ponto decisional D54, pela clarificação processual que introduzirá 

nas ofertas. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM partilha do entendimento da MEO de que não deve aceitar o registo de cadastros 

incorretos no seu sistema de cadastro. 
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É por essa mesma razão que a ANACOM entendeu dever impor um prazo à MEO para que 

possa validar e aceitar o registo dos cadastros, tal como os beneficiários têm um prazo para 

envio de cadastros. A ausência de tal prazo poderia dar lugar, ao longo de um período 

indeterminado de tempo, a informação incorreta no sistema de cadastros da MEO. 

No entanto, face às indicações da MEO apresentadas na sua pronúncia, de forma a melhor 

contribuir para a correção e rigor da informação de cadastro e assegurar a qualidade da 

informação prestada aos beneficiários, entende-se alargar o prazo de 10 dias úteis para 30 

dias úteis. Com efeito, considera-se que 30 dias úteis permite à MEO dispor de mais tempo 

para poder analisar e efetuar inspeções para validação do cadastro.  

Atento o comentário da NOS de não ser claro o significado de “interpelação”, altera-se a 

redação do ponto decisional D54 da seguinte forma: 

“D54. Na ORAC e na ORAP, deve a MEO considerar aceite e fechado o cadastro 

remetido pelo beneficiário (na sequência de trabalhos realizados nas condutas 

e postes da MEO), sempre que não interpele informe o beneficiário sobre esse a 

rejeição do cadastro, no prazo de 130 dias úteis após a sua receção.” 

Não é totalmente claro para a ANACOM o pretendido pela NOS relativamente à faturação da 

ocupação decorrente do envio de cadastro. De qualquer forma, na ORAC e na ORAP já estão 

definidas regras para efeitos de acertos na faturação decorrentes do envio de cadastro 

relativos a instalações e remoções. Ainda assim, perante dados adicionais e comprovando-se 

a relevância desta questão, apenas aludida pela NOS, a ANACOM poderá posteriormente 

intervir. 

 

D55. Na ORAP e na ORAC, o prazo de envio de cadastro pelo beneficiário após a 

conclusão de trabalhos realizados nas condutas da MEO, deve ser expurgado 

dos períodos não imputáveis ao beneficiário (nomeadamente do tempo durante 

o qual a MEO está a proceder à análise desse cadastro). 

A MEO não discorda que ao prazo máximo para entrega do cadastro, após a conclusão da 

instalação, devam ser retirados os períodos de tempo durante os quais a MEO está a proceder 

à análise desse cadastro. Refere que, para além desse motivo, não identifica outros motivos 

“não imputáveis ao beneficiário”.  
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A Vodafone considera o ponto decisional D55 necessário e adequado, e que o mesmo deve 

ser aplicado com efeito retroativo (cfr. artigo 68.º, n.º 3, da LCE). 

A NOWO/ONI saúdam o ponto decisional D55, pela clarificação processual que introduzirá 

nas ofertas. 

Entendimento da ANACOM 

Face ao comentário da Vodafone, esclarece-se que, no tocante à ORAP, a presente alteração 

mais não visa do que uma clarificação, do ponto de vista interpretativo, do que já resulta do 

texto da ORAP – quer da versão em análise neste SPD (ORAP v5) quer da versão que está 

atualmente em vigor (ORAP v3.2). No último parágrafo da secção 4.8 da ORAP v5 está 

previsto que “O incumprimento do prazo máximo estipulado para a entrega do cadastro dos 

cabos e equipamento pela Beneficiária, expurgados os períodos não imputáveis à mesma, 

implicará o pagamento à MEO de penalidades, conforme apresentado no ponto 6.”155 

Naturalmente que o período de tempo durante o qual a MEO está a proceder à análise do 

cadastro enviado pelo beneficiário não pode ser imputado ao beneficiário, pelo que terá de 

ser expurgado na avaliação do cumprimento do prazo máximo de envio de cadastro.  

Tendo em conta que na ORAC passará a estar prevista uma penalidade sobre o beneficiário 

por incumprimento do prazo máximo de envio de cadastro, a alteração introduzida com este 

ponto decisional traduz-se meramente num alinhamento entre as duas ofertas.  

Atendendo à necessidade de ajustar este ponto decisional – no sentido de referir também os 

trabalhos realizados em postes da MEO –, altera-se na decisão final o ponto decisional 

D55 da seguinte forma: 

“D55. Na ORAP e na ORAC, o prazo de envio de cadastro pelo beneficiário após a 

conclusão de trabalhos realizados nas condutas e nos postes da MEO, deve ser 

expurgado dos períodos não imputáveis ao beneficiário (nomeadamente do 

tempo durante o qual a MEO está a proceder à análise desse cadastro).” 

 

                                                           

155 Na ORAP v3.2 está previsto, no último parágrafo da secção 4.7, que “O incumprimento do prazo máximo 

estipulado para a entrega do cadastro dos cabos e equipamento pela Beneficiária, expurgados os períodos não 

imputáveis à mesma, dará lugar a compensações conforme apresentado no ponto 6.” 
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D56. Deve a MEO prever na ORAC e na ORAP um PQS genérico correspondente a um 

prazo de invalidação pela MEO, de quaisquer pedidos remetidos pelo 

beneficiário (exceto pelo SI-ORAC, ou pelo SI-ORAP quando entrar em 

operação), por motivos de erro ou de informação insuficiente no pedido, com um 

prazo-objetivo de 3 dias úteis, para 100% dos casos. 

A MEO não se opõe a que fique previsto na ORAC e na ORAP um prazo máximo de resposta 

para a invalidação de pedidos, por motivos de erro ou de informação insuficiente no pedido.  

No entanto, a MEO considera que o prazo-objetivo de 3 dias úteis, para 100% das ocorrências 

não é razoável, dado que o mesmo se aplicaria, segundo a ANACOM, a pedidos não 

suportados nas funcionalidades das API/ficheiros da ORAC e da ORAP, relativamente aos 

quais são aplicáveis processos de validação manual que não são compatíveis com o 

cumprimento de prazos máximos para 100% das ocorrências. Por outro lado, a MEO 

considera que, perante uma situação de pico, com um fluxo elevado de pedidos concentrado 

num período temporal específico, é de esperar que não existam recursos humanos 

disponíveis para responder dentro de um prazo de 3 dias úteis e para 100% das ocorrências.  

A MEO acrescenta que, no caso da ORAP, as incorreções de natureza técnica só seriam 

detetáveis no terreno, como por exemplo plantas incorretas, com ausência de ângulos em que 

os cabos pretendem entrar nas infraestruturas da MEO, postes não identificados em planta e 

existentes no terreno e vice-versa, postes de outras entidades, etc. Assim, para a MEO, não 

é de todo razoável e viável detetar este tipo de incorreções, no terreno, em 3 dias úteis para 

todos os pedidos. Desde modo, a MEO defende a aplicação de um prazo objetivo máximo de 

5 dias úteis aplicável a 90% das ocorrências na ORAC e um prazo objetivo máximo de 7 dias 

úteis aplicável a 90% das ocorrências na ORAP, solicitando à ANACOM a revisão do ponto 

decisional D56 neste sentido.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta. 

Refere a NOS que a ANACOM define um prazo máximo genérico de 3 dias úteis para que a 

MEO, no âmbito das interações que decorram fora da API, proceda à rejeição do pedido por 

motivos de erro (léxico) ou de informação insuficiente no pedido. Considera a NOS que este 

prazo seria incoerente com um conjunto de serviços que a MEO impõe na oferta como sendo 

efetuados através de interfaces que não a API (e.g., pedido de intervenção via e-mail), os 

quais dispõem de um prazo de resposta significativamente mais curto. Assim, a NOS defende 
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que, caso se queira implementar a possibilidade de recusar pedidos por motivo de erro ou de 

informação insuficiente, a MEO deverá enviar essa mensagem nunca depois de decorrido 

mais de 10% do prazo de resposta (e.g., se o prazo para resposta for de 3 dias úteis, então a 

mensagem de validação deverá ser remetida pela MEO no prazo máximo de 2 horas úteis 

após a receção do mesmo), caso contrário, o pedido deve considerar-se válido.  

A NOWO/ONI saúdam o ponto decisional D56, pela clarificação processual que introduzirá 

nas ofertas. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se que a MEO não se opõe a que fique previsto, conforme disposto no presente ponto 

decisional, um prazo máximo de resposta para a invalidação de pedidos, por motivos de erro 

ou de informação insuficiente no pedido, e os restantes operadores consideram o mesmo 

necessário e adequado.  

As alegações da MEO e da NOS versam sobre o prazo-objetivo de 3 dias úteis definido pela 

ANACOM no SPD. 

Esclarece-se que o que está em causa neste ponto decisional é apenas a validação de 

pedidos do beneficiário que não envolvam eventuais incorreções de natureza técnica. Neste 

sentido, não se aplicam os argumentos da MEO de que “as incorreções de natureza técnica 

só seriam detetáveis no terreno” e que, portanto, não seria “razoável e viável detetar este tipo 

de incorreções, no terreno, em 3 dias úteis para todos os pedidos”. 

Atendendo aos argumentos da MEO de que “perante uma situação de pico, com um fluxo 

elevado de pedidos concentrado num período temporal específico, é de esperar que não 

existam recursos humanos disponíveis para responder dentro de um prazo de 3 dias úteis e 

para 100% das ocorrências”, considerando que o número de pedidos dos beneficiários no 

âmbito da ORAP atinge várias centenas por mês, os quais ainda são suportados nas 

API/ficheiros, e sendo este um procedimento manual que se manterá até à entrada em vigor 

do SI-ORAP no caso dos pedidos que serão abrangido por tal sistema, considera-se razoável 

aplicar o prazo-objetivo de 3 dias úteis a 90% das ocorrências. 

Em relação à definição de prazos mais curtos defendida pela NOS, releva-se que é da 

responsabilidade do beneficiário efetuar todos pedidos com diligência e zelo, não se podendo 
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impor à MEO esforços acrescidos e desproporcionais, especialmente em processos manuais, 

por eventuais erros que não são da sua responsabilidade. 

Face ao exposto, altera-se na decisão final o ponto decisional D56 da seguinte forma: 

“D56. Deve a MEO prever na ORAC e na ORAP um PQS genérico correspondente a um 

prazo de invalidação pela MEO, de quaisquer pedidos remetidos pelo 

beneficiário (exceto pelo SI-ORAC, ou pelo SI-ORAP quando entrar em 

operação), por motivos de erro ou de informação insuficiente no pedido, com um 

prazo-objetivo de 3 dias úteis, para 1090% dos casos.” 

3.3.11. Procedimentos de faturação, resolução de conflitos e reconciliação de faturas 

D57. Deve ser previsto na ORAC (incluindo no contrato-tipo), um prazo de 30 dias para 

resposta fundamentada e documentada da MEO a uma reclamação de um 

beneficiário relativamente a uma fatura, sendo que: 

 (a)  no caso de recusa por parte da MEO da pretensão do beneficiário, este 

dispõe de um prazo adicional de 30 dias para rebater documentada e 

fundamentadamente a posição (mais recente) da MEO; 

 (b) caso a reclamação seja aceite, a MEO dispõe de um prazo de 30 dias para 

retificar e reemitir nova fatura e/ou realizar o acerto de contas (se a fatura, 

entretanto, já tiver sido liquidada). 

A MEO não discorda da presente proposta de decisão da ANACOM, de prever na ORAC um 

prazo de 30 dias para resposta a uma reclamação de um beneficiário relativamente a uma 

fatura, atendendo a que esse prazo de 30 dias consecutivos de resposta já está previsto no 

Contrato que faz parte integrante da ORAC.  

No entanto, em concreto quanto à alínea b), a MEO afirma não perceber o que a ANACOM 

quer dizer com “retificar e reemitir nova fatura e/ou realizar o acerto de contas” porque entende 

que tal não tem aderência à realidade.  

Segundo a MEO, existem duas formas de processar eventuais acertos que sejam devidos: (i) 

na fatura mensal do serviço, ou (ii) por nota de crédito. Informa a MEO que, tipicamente com 
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a maioria dos beneficiários, estes documentos, entram depois em processos de encontros de 

contas, considerando os prazos com estes acordados.  

Considerando o exposto, a MEO sugere que a alínea b) passe a prever um prazo de 30 dias 

para a MEO processar, em termos de faturação, os acertos que forem devidos ao beneficiário.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

A NOS considera que se deverá acrescentar o seguinte ao ponto decisional: “Se a MEO não 

responder à reclamação do OPS no prazo previsto, a reclamação deve considerar-se aceite, 

devendo a MEO proceder ao crédito do valor apresentado pelo OPS”.  

Entendimento da ANACOM 

Regista-se a concordância dos interessados com o ponto decisional D57. 

Sem prejuízo, face às propostas apresentadas pela MEO e pela NOS, que se julgam 

adequadas por tornarem mais abrangente o tratamento pela MEO de uma reclamação de um 

beneficiário, entende-se dever: 

a)  tornar a alínea b) mais genérica, de modo a incluir as várias formas de processar 

eventuais acertos que sejam devidos; e 

b)  prever a situação de a MEO não responder à reclamação do beneficiário relativamente a 

uma fatura, no prazo previsto, em moldes similares ao previsto no caso das reclamações 

de penalidades. 

Neste contexto, altera-se a alínea (b) do ponto decisional D57 da seguinte forma: 

“(b)  caso a reclamação seja aceite ou caso a MEO não responda à reclamação do 

beneficiário no prazo de 30 dias, a MEO dispõe de um prazo de 30 dias para 

processar, em termos de faturação, os acertos que forem devidos ao beneficiário 

retificar e reemitir nova fatura e/ou realizar o acerto de contas (se a fatura, 

entretanto, já tiver sido liquidada).” 

 

D58. Caso a MEO ou o beneficiário incumpram com o prazo de um mês, no caso da 

MEO para responder ao pedido de reanálise de penalidades colocado pelo 
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beneficiário e, no caso do beneficiário, para efetuar novo pedido de reanálise, as 

penalidades (e o valor) em questão deverão ser liminarmente aceites por ambas 

as entidades. 

A MEO não discorda do princípio subjacente à presente proposta de decisão para o prazo de 

um mês, “no caso da MEO para responder ao pedido de reanálise de penalidades colocado 

pelo beneficiário e, no caso do beneficiário, para efetuar novo pedido de reanálise”. No 

entanto, considera que este prazo deverá ser definido em 30 dias corridos, para dissipar 

eventuais dúvidas sobre a respetiva interpretação.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

Entendimento da ANACOM 

Na ORAC156 é especificado que: “O prazo máximo de envio (pela Beneficiária) de eventual 

pedido de reanálise das penalidades à MEO é de um mês contado a partir da data do envio 

por parte da MEO das mencionadas penalidades. De igual forma, a MEO responde a um 

pedido de reanálise de penalidades colocado pela Beneficiária no prazo de um mês contado 

a partir da data de receção do pedido. Após o envio de resposta da MEO a um pedido de 

reanálise por parte da Beneficiária, esta última disporá do prazo de um mês para apresentar 

um eventual pedido de reanálise, findo o qual o mesmo não será aceite”. 

Assim, o prazo de um mês, referido no ponto decisional supra, está alinhado com os prazos 

referidos na oferta, não parecendo assim que possa suscitar dúvidas quanto à sua 

interpretação. A alteração de “um mês” para “30 dias corridos”, conforme pretende a MEO, 

seria inconsistente com o texto da oferta, pelo que se mantém o disposto no ponto 

decisional D58. 

3.4. Pontos decisionais associados a propostas dos beneficiários relativas à ORAP 

3.4.1. Serviço de informação sobre postes – erros e penalidades 

Refere a NOS que as deliberações apresentadas pela ANACOM a este respeito seguem o 

teor das apresentadas pelo Regulador para a ORAC e que são discutidas na secção 3.3.1.4 

                                                           

156 Secção 7 do corpo da versão 7.0 da ORAC. 
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do presente relatório. Neste contexto, dão-se como aqui reproduzidos os comentários da NOS 

apresentados nessa secção.  

D59. Nos casos em que a MEO dê uma resposta positiva a um pedido de análise de 

viabilidade que venha a revelar-se errada, salvo situações em que demonstre 

perante o beneficiário e a ANACOM a ausência da sua responsabilidade, deve a 

MEO introduzir na ORAP a obrigatoriedade de: 

 (a)  não faturar o preço de análise de viabilidade; 

 (b) pagar uma compensação de 200 euros ao beneficiário e, cumulativamente; 

 (c)  indicar um traçado alternativo viável e sem custos adicionais para o 

beneficiário (caso exista um traçado físico alternativo viável), no prazo 

previsto na ORAP, no caso de inexistência de postes no traçado em questão, 

não sendo necessário o beneficiário submeter um novo pedido de 

viabilidade. 

A MEO considera o ponto decisional D59 muito penalizador para si porque, no caso de tal 

ocorrência, comprovada pelo beneficiário, a MEO fica obrigada a pagar uma tripla penalidade 

correspondente à soma das seguintes parcelas:  

a) Receita do pedido de análise viabilidade – valor médio estimado de [IIC]       [FIC] euros;  

b) Compensação – 200 euros;  

c) Receita da identificação de um traçado alternativo no valor médio estimado de [IIC]      . 

[FIC] euros.  

Assim, segundo a MEO, esta penalidade poderá ascender em média a 525 euros, o que seria 

desproporcional e desajustado, em termos de EdI, face aos valores de penalidades aplicáveis 

aos beneficiários que a ANACOM pretende que vigorem na ORAP (e também na ORAC).  

Por outro lado, a MEO afirma não compreender como se processará a demonstração, perante 

o beneficiário e a ANACOM, da ausência da responsabilidade da MEO, pelo que o ponto 

decisional D59 não estaria devidamente fundamentado, ao nível da quantificação dos casos 

que pretende resolver, solicitando à ANACOM a ponderação sobre a oportunidade de 

introdução desta penalidade e a valorização da mesma.  



  

 

- VERSÃO PÚBLICA -
  315/368 

 

A Vodafone considera o ponto decisional D59 necessário e adequado, no sentido de que, 

nos casos em que MEO dê uma resposta positiva a um pedido de análise de viabilidade que 

venha a revelar-se errada, deve, cumulativamente, não faturar o preço de análise de 

viabilidade, pagar uma compensação de 200 euros ao beneficiário, e indicar um traçado 

alternativo viável e sem custos adicionais para o beneficiário e sem necessidade de 

submissão, pelo beneficiário, de novo pedido de viabilidade. No entanto, esta empresa refere 

que157 a soma dos custos médios suportados pelo beneficiário com um pedido de informação 

ORAP (150 euros) e com a equipa de instalação (130 euros) correspondentes a 32,5 euros 

por hora e por homem (2 horas e 2 homens) é de 280 euros, razão pela qual defende que 

deverá ser esse o valor da compensação a pagar ao beneficiário em casos de apresentação, 

pela MEO, de resposta positiva a um pedido de análise de viabilidade que venha a revelar-se 

errada.  

Entendimento da ANACOM 

A respeito dos comentários da MEO que, fica obrigada a pagar uma tripla penalidade 

(correspondente à soma das parcelas “Receita do pedido de análise viabilidade”, 

“Compensação” e “Receita da identificação de um traçado alternativo”) reconhece-se que: 

a) Independentemente de haver uma resposta errada por parte da MEO a um pedido de 

análise de viabilidade, esta análise de viabilidade teria sempre de ocorrer, devendo o 

respetivo preço ser cobrado ao beneficiário, pelo que se elimina a alínea a) deste ponto 

decisional; no entanto, caso tenha havido acompanhamento da tentativa de instalação, 

tal serviço não deve ser faturado pela MEO, uma vez que aceitar que o beneficiário tivesse 

que pagar por um acompanhamento (de uma instalação que não ocorreu) seria 

desproporcional. Neste sentido, adita-se este aspecto no ponto decisional. 

b) É razoável que a MEO seja obrigada a indicar, sem custos adicionais para o beneficiário, 

um traçado alternativo viável (caso exista um traçado físico alternativo viável)158 apenas 

quando no pedido de análise de viabilidade esta opção for indicada (ver a este respeito o 

ponto decisional D63). 

                                                           

157 Como já comunicou à ANACOM e consta do SPD (cfr. pág. 178 do SPD). 

158 No prazo previsto na ORAP, no caso de inexistência de postes no traçado em questão, não sendo necessário 

o beneficiário submeter um novo pedido de viabilidade. 
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 Esta imposição à MEO da obrigação de indicar uma alternativa viável sem custos resulta 

de não ser legítimo que o beneficiário incorra num custo adicional, decorrente de nova 

análise de viabilidade, por um erro que não é da sua responsabilidade, mas sim da MEO 

(quando a opção de análise de traçado físico alternativo viável tiver sido indicada). Acresce 

que a determinação em causa, agora prevista para a ORAP, é em tudo similar à que foi 

determinada pela ANACOM na ORAC por deliberação de 28.10.2010 e que vigora 

atualmente nesta oferta. 

O montante da penalidade de 200 euros a incidir sobre a MEO associada a uma resposta 

positiva que se revelou errada, e que resulta numa não realização da instalação pelo 

beneficiário, tem paralelo com a penalidade sobre erro cadastral que já consta na ORAC. Esta 

compensação deve-se ao facto de o beneficiário ter incorrido em custos com a deslocação de 

meios e pessoal para o local da instalação, quando afinal tal instalação não é viável. 

Sem prejuízo, e em linha com o disposto no ponto decisional D34, agora revisto, a ANACOM 

entende que tendo a penalidade de 200 euros sido definida, no caso de respostas positivas 

que se afigurem erradas, com base nos custos de deslocar material e meios humanos para o 

local, então caso o beneficiário tenha incorrido em custos de policiamento e de licenças 

camarárias tendo em vista a instalação entretanto inviabilizada, estes custos, a apresentar 

fundamentadamente pelo beneficiário para a instalação em causa, devem ser compensados 

pela MEO. 

Neste sentido, entende-se adequado definir na ORAP uma regra em tudo semelhante à 

existente na ORAC, de modo a compensar o beneficiário quando incorre em custos devido ao 

fornecimento de informação sobre postes (e.g. localização) errada e/ou desatualizada 

proveniente da Extranet e também no caso de análises de viabilidade erradas.  

Uma vez que no SPD este ponto decisional apenas contemplava as situações de “resposta 

positiva a um pedido de análise de viabilidade que venha a revelar-se errada”, reconhece-se 

que, por uma questão de coerência entre a ORAC e a ORAP, as situações de resposta 

negativa a pedido de análise de viabilidade que venha a revelar-se errada também têm de ser 

alvo de compensação por parte da MEO, no contexto da ORAP. 

Face ao exposto, altera-se na decisão final o ponto decisional D59 previsto no SPD da 

seguinte forma: 
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“D59. Nos casos em que a MEO dê uma resposta positiva a um pedido de análise de 

viabilidade que venha a revelar-se errada, salvo situações em que demonstre 

perante o beneficiário e a ANACOM a ausência da sua responsabilidade, deve a 

MEO introduzir na ORAP a obrigatoriedade de: 

 (a)  não faturar o preço de análise de viabilidade serviço de acompanhamento 

pelo técnico da MEO nessa tentativa de instalação; 

 (b) pagar uma compensação de 200 euros ao beneficiário ao que acrescem os 

custos de policiamento e de licenças camarárias que comprovadamente este 

apresente para a tentativa de instalação em causa e, cumulativamente; 

 (c)  indicar um traçado alternativo viável e sem custos adicionais para o 

beneficiário quando no pedido de análise de viabilidade esta opção for 

indicada (caso exista um traçado físico alternativo viável), no prazo previsto 

na ORAP, no caso de inexistência de postes no traçado em questão, não 

sendo necessário o beneficiário submeter um novo pedido de viabilidade. 

 Nos casos em que a MEO dê uma resposta negativa a um pedido de análise de 

viabilidade que venha a revelar-se errada, salvo situações em que demonstre 

perante o beneficiário e a ANACOM a ausência da sua responsabilidade, deve a 

MEO introduzir na ORAP a obrigatoriedade de pagar uma compensação de 200 

euros ao beneficiário, permitindo a instalação sem necessidade de novo pedido 

de análise de viabilidade.” 

 

D60. No caso de erro cadastral detetado pela MEO apenas e já na fase de instalação 

de cabos pelo beneficiário da ORAP, inviabilizando a mesma, tendo o 

beneficiário incorrido em custos de policiamento e de licenças camarárias, 

entende-se que deve a MEO pagar um total de 400 euros ao beneficiário, e não 

deve ser faturado pela MEO o eventual serviço de acompanhamento pelo técnico 

da MEO nessa tentativa de instalação, nem o serviço de análise de viabilidade. 

A MEO reitera e reforça os comentários tecidos a este respeito no âmbito do ponto decisional 

D34. Porém, a MEO considera o ponto decisional D60 mais crítico no âmbito da ORAP, dadas 
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as dificuldades associadas ao cadastro de postes já identificadas, nomeadamente o facto de 

não estarem cadastrados parte dos postes não significativos.  

E, apresenta os seguintes casos ilustrativos: 

a) O beneficiário efetua um pedido de acesso e instalação de um cabo de drop para mais 

do que um poste, não estando (nos termos do SPD) prevista a análise de viabilidade com 

a correspondente deslocação da equipa técnica da MEO ao terreno. Dado a MEO não ter 

o registo de todos os postes não significativos em cadastro, entende que nestes casos 

não deve ser aplicável qualquer penalidade.  

b) A MEO informa o beneficiário que é viável a instalação de cabos e equipamentos num 

conjunto de postes e, durante o período que medeia entre a resposta da MEO e a 

instalação do beneficiário, ocorre uma instalação de cabos sem autorização e 

incumprindo os princípios da ORAP, que tornou inviável a instalação do beneficiário. 

Neste caso, o beneficiário não deverá poder invocar inviabilidade da instalação por erro 

cadastral da MEO. Este caso mostra que, havendo o mínimo de equidade entre as 

penalidades que lhe são aplicadas e as penalidades aplicadas aos beneficiários, a 

penalidade por ocupação indevida terá de ser sempre superior a 400 euros, acrescida do 

preço de um acompanhamento e do preço máximo de uma análise de viabilidade na 

ORAP.  

c) No caso de ocorrer uma intervenção de terceiros no período que medeia entre a resposta 

da análise de viabilidade e o acesso e instalação por parte do beneficiário que, por 

exemplo, remova, danifique, altere a estabilidade de um ou mais postes, tendo como 

consequência a inviabilidade da instalação por parte do beneficiário, a MEO defende que 

estes casos não lhe podem ser imputados como erros de cadastro que inviabilizem a 

instalação de cabos e equipamentos do beneficiário.  

Assim, a MEO considera que o ponto decisional D60 não seria razoável (tal como referiu em 

relação ao ponto decisional D34), nem proporcional, pelo que deve ser eliminado na decisão 

final. Não concedendo, defende que em caso algum deve o ponto decisional D60 aplicar-se a 

drop de cliente, dado que a responsabilidade de recolha e envio do cadastro das instalações 

dos cabos e equipamentos nos postes da MEO é do beneficiário.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D60, no sentido de a MEO ser penalizada no 

caso de erro cadastral detetado já na fase de instalação de cabos pelo beneficiário da ORAP, 
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inviabilizando a mesma. No entanto, entende que o valor de 400 euros proposto pela 

ANACOM seria insuficiente (à semelhança do referido em relação ao ponto decisional D34), 

pelo que reproduz a argumentação e conclusão constantes daquele ponto, no sentido de a 

penalidade aplicável a estas situações não ser inferior a 1000 euros. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D60 muito positivo e que representa o 

estabelecimento de condições muito mais justas para a operação dos beneficiários ao 

penalizar a MEO pelos danos que lhes causar. 

Entendimento da ANACOM 

A questão relativa aos cabos de drop de cliente dos beneficiários nos postes da MEO foi 

analisada no ponto decisional D20, não se aplicando o disposto neste ponto decisional a estes 

casos. 

Quanto ao valor da penalidade por ocupação indevida dos postes da MEO, esclarece-se que 

é um tema que também foi tratado em secção autónoma deste relatório relativa às 

penalidades a incidir sobre os beneficiários da ORAP. 

Sendo este ponto decisional (D60) aplicável à ORAP, o mesmo é de teor idêntico ao disposto 

no ponto decisional D34 (que agora é revisto), o qual é aplicável à ORAC. Neste sentido, 

remete-se para o entendimento a propósito desse ponto decisional.  

Adicionalmente, tendo a adaptação do ponto decisional D34 à ORAP sido integrada no ponto 

decisional D59, agora revisto, e tendo o ponto decisional D59 integrado os aspectos incluídos 

neste ponto decisional D60, este último torna-se redundante. Assim, elimina-se o ponto 

decisional D60. 

 

D61. Deve ser prevista na ORAP uma penalidade diária de 50 euros a aplicar à MEO 

por indisponibilidade da Extranet ORAP (desde a entrada em vigor desta 

funcionalidade). A penalidade a aplicar à MEO, por hora de indisponibilidade, 

será proporcional ao valor máximo diário previsto. 
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A MEO considera que o conceito de indisponibilidade da Extranet deverá ficar claro na oferta159 

e considera que as ocorrências passíveis de indisponibilidade da Extranet corresponderiam à 

impossibilidade de: i) acesso à Extranet; ii) pesquisa de plantas; iii) gerar plantas e obter a 

sua referência. A MEO considera ainda que o período de indisponibilidade da Extranet seria 

o período que medeia entre: i) a data/hora de receção pela MEO do e-mail do beneficiário 

remetido à gestão comercial da MEO a indicar a indisponibilidade da Extranet e o respetivo 

sintoma; e ii) a data/hora de resposta da MEO ao beneficiário a indicar a resolução do 

problema. 

Sobre a aplicação da penalidade à Extranet, que é comum à ORAC e à ORAP, e que 

partilharão a mesma plataforma de acesso, a MEO defende que as penalidades associadas 

a um mesmo período de indisponibilidade da Extranet não devem ser cumulativas. Ou seja, a 

um beneficiário simultaneamente da ORAC e da ORAP, a MEO pagará apenas uma 

penalidade em caso de indisponibilidade da Extranet, isto considerando também a proposta 

apresentada pela MEO de condições comerciais a aplicar à utilização da Extranet. Por fim, a 

respeito da aplicação por “hora de indisponibilidade”, a MEO reitera os comentários 

apresentados no âmbito da resposta ao ponto decisional D37.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D61, no sentido de a MEO ser penalizada pela 

indisponibilidade da Extranet ORAP, a partir da sua entrada em vigor, porque seria inevitável 

a necessidade de os beneficiários acederem à informação disponibilizada pela MEO e 

utilizarem a plataforma.  

No entanto, a Vodafone sublinha que a penalidade a aplicar à MEO, por hora de 

indisponibilidade, deve ser proporcional ao valor anual pago pelo beneficiário pelo acesso à 

Extranet ORAP, verificados que estejam os pressupostos para o pagamento pelo acesso a 

esta Plataforma. A Vodafone salienta, tal como referiu no ponto decisional D31, que só no 

pressuposto de que a Extranet ORAP disponibilizará informação que não conste já, ou deva 

constar, do SIIA, designadamente os níveis de ocupação das infraestruturas que possibilitem 

aos beneficiários fazer logo a análise de viabilidade (nos mesmos termos já previstos para a 

ORAC), pode a MEO auferir remuneração pela disponibilização do serviço. 

                                                           

159 Assinala que, conforme a ANACOM referiu na pág.17 do SPD, o “período normal de disponibilidade da Extranet 

de acesso à BD ORAC consiste no período entre as 8 horas de segunda-feira e as 24 horas de sexta-feira, não 

sendo considerada falha de serviço qualquer indisponibilidade que ocorra fora daquele intervalo temporal (…)”. 
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Entendimento da ANACOM 

Concorda-se com o referido pela MEO de que por uma questão de certeza os conceitos de (i) 

indisponibilidade da Extranet, (ii) período de indisponibilidade da Extranet, e (iii) ocorrências 

passíveis de indisponibilidade da Extranet devem ficar claramente definidos nas ofertas.  

Tendo em conta o referido em relação ao ponto decisional D37, concorda-se que a um mesmo 

operador, simultaneamente beneficiário da ORAC e da ORAP, a MEO pagará apenas uma 

penalidade em caso de indisponibilidade da Extranet, sendo assim suficiente o disposto no 

ponto decisional D37, eliminando-se, por conseguinte, o ponto decisional D61. 

3.4.2. Cadastros 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados. 

3.4.3. Revisão de procedimentos na ORAP 

A NOS refere que a ANACOM impõe o fim de um conjunto de medidas (no sentido de 

flexibilizar o funcionamento da ORAP) que considera positivo. A NOS defende ser apenas de 

incluir a proibição de limitar o número de licenças por utilizador para a utilização da Extranet 

(ponto que também se aplicará na Extranet para a ORAC), na medida em que considera não 

haver razão objetiva para tal.  

Entendimento da ANACOM 

Sobre os comentários da NOS, esclarece-se que cabe aos beneficiários gerirem internamente 

o número de acessos a utilizar, como melhor lhes aprouver. De qualquer forma, recomenda-

se que a MEO responda favoravelmente a um aumento do número de acessos por beneficiário 

para a utilização da Extranet, assegurando que o beneficiário da ORAP possa alocar 

diferentes acessos a diferentes colaboradores. 

 

D62. Deve a MEO remover da ORAP (no formulário em Anexo 4.2) a limitação prevista 

relativa ao número máximo de plantas (6) por pedido de informação sobre 

postes. 
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A MEO afirma não entender a razão de ser e a génese do ponto decisional D62, que considera 

extemporânea. Segundo a MEO, nada impediria o beneficiário de colocar pedidos 

consecutivos de plantas num determinado momento, o qual não teria qualquer desvantagem 

económica em fazê-lo (o preço é aplicado por planta). A MEO refere que a existência de um 

número máximo de plantas por pedido decorreria de questões técnicas e de segurança, uma 

vez que existem limites na dimensão da informação a enviar e receber via e-mail, por razões 

de segurança das respetivas redes informáticas. Assim, caso um beneficiário solicite num 

pedido, um número elevado de plantas (e.g. 100 plantas), admitindo que cada planta terá em 

média 300kB, tal resultará num ficheiro de resposta de 30MB, o que não se enquadraria nos 

parâmetros tipicamente definidos. A MEO refere por exemplo que a [IIC]                           . 

                                                                                                                               [FIC]. A MEO 

acrescenta que o ponto decisional D62 seria extemporâneo dado que, com a entrada em 

funcionamento da Extranet ORAP, será descontinuado o serviço de informação baseado no 

envio de plantas em ficheiros PDF por e-mail, pelo que este ponto decisional deveria ser 

eliminado.  

A Vodafone concorda com o ponto decisional D62, apesar de o mesmo só ter efeito útil até à 

entrada em vigor da Extranet ORAP. 

Entendimento da ANACOM 

Apesar de se compreender a argumentação da MEO, julga-se que será responsabilidade do 

beneficiário efetuar o pedido tendo em conta os limites em termos da dimensão da informação 

que é possível enviar e receber via e-mail. Se do pedido resultar o bloqueio do e-mail, deverá 

o beneficiário enviar novo pedido, considerando-se o anterior rejeitado. 

De qualquer modo, uma vez que esta determinação só terá efeito útil até à entrada em vigor 

da Extranet ORAP, julga-se que o risco de eventuais rejeições de pedidos por este motivo 

será reduzido. 

Neste sentido, ajusta-se o ponto decisional D62 do seguinte modo: 

“D62. Deve a MEO remover da ORAP (no formulário em Anexo 4.2) a limitação prevista 

relativa ao número máximo de plantas (6) por pedido de informação sobre 

postes, sendo responsabilidade do beneficiário efetuar o pedido tendo em conta 

os limites em termos da dimensão da informação que é possível enviar e receber 

via e-mail e a margem de segurança que considere adequada.” 
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D63. Deve passar a prever-se no formulário de viabilidade (Anexo 4.13 da ORAP) um 

campo denominado “trajetos alternativos” que, caso seja assinalado pelo 

beneficiário, deverá implicar que a MEO, no caso de identificar troços inviáveis, 

fique obrigada a indicar numa tabela (a prever no mesmo formulário) todos os 

trajetos alternativos possíveis, devendo o número de troços aéreos introduzidos 

num trajeto alternativo face ao trajeto original não exceder 10. 

Segundo a MEO, no âmbito da ORAP (na versão que a ANACOM suspendeu), as condições 

dos serviços foram definidas para assegurar, se os beneficiários o solicitarem, um resultado 

positivo da viabilidade, dado que está previsto a MEO efetuar as adequações necessárias 

para tal, em particular com a introdução, nas adequações, da possibilidade de substituição de 

postes (algo que a ANACOM refere no SPD que a MEO não está obrigada a fazer, o que é 

um facto, mas que a MEO se predispôs a fazer) e introdução do serviço de viabilidade e 

instalação garantida (onde também podem, no limite, ser substituídos postes).  

Ainda de acordo com a MEO, importaria ter presente que, ao contrário do que sucede nas 

condutas160, grande parte das inviabilidades nos postes pode ser ultrapassada com reforço de 

espiamento e/ou substituição de postes, desde que não existam entraves de terceiros à sua 

instalação. A MEO acrescenta que na ORAP v5 está prevista a possibilidade de o beneficiário 

solicitar o serviço de FOE-ORAP para ultrapassar inviabilidades no âmbito da ORAP, pelo que 

seria excessivo e desnecessário impor mais um mecanismo para identificar traçados 

alternativos na ORAP. Sem conceder, segundo a MEO:  

a) Não seria razoável ter de identificar todos os traçados alternativos, sendo que a manter-

se, o ponto decisional D63 deverá ser revisto, prevendo apenas um traçado alternativo. 

b) Se o pedido envolver a identificação de traçados alternativos o prazo de resposta da MEO 

terá necessariamente de ser alargado. 

c) Mantendo-se o ponto decisional D63, a sua entrada em vigor só poderia ocorrer após o 

desenvolvimento e implementação do SI-ORAP e da operacionalização das interfaces 

API/Ficheiros.  

                                                           

160 Onde existe uma limitação em termos do espaço a ocupar que, para ser ultrapassada, envolve processos de 

construção no subsolo, que são pela sua natureza complexos. 
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A MEO releva ainda não ser quem detém a infraestrutura mais ubíqua, sendo a EDP a 

entidade com maior quantidade de postes e maior cobertura, tal como pode ser constatado 

no SIIA. A MEO afirma que a rede de postes da EDP pode constituir-se, em caso de 

inviabilidades na rede da MEO, como uma melhor alternativa para os beneficiários em vez de 

traçados alternativos e FOE, criando no limite soluções mistas com transições entre postes 

da MEO e postes da EDP.  

A Vodafone considera o ponto decisional D63 necessário e adequado. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D63 positivo ao melhorar aspectos dos 

procedimentos dos pedidos de análise de viabilidade da ORAP, tornando-os mais eficientes. 

Entendimento da ANACOM 

Em relação aos comentários da MEO, refira-se que, quer o serviço de viabilidade e instalação 

garantida, quer o serviço de FOE-ORAP, não são serviços que substituem a medida prevista 

no ponto decisional D63, que se refere à apresentação de um trajeto alternativo pela MEO. 

De facto, a existência de um mecanismo e procedimentos de identificação de traçado 

alternativo no âmbito da ORAP poderá ultrapassar, de forma célere, eventuais rejeições de 

pedidos por existência de troços inviáveis que impeçam a instalação. 

Sem prejuízo, por serem similares ao previsto na ORAC, concorda-se com as propostas da 

MEO para a ORAP de: 

a)  se identificar apenas um traçado alternativo; e, 

b)  caso o pedido envolva a identificação de traçados alternativos, o prazo de resposta da 

MEO dever ser alargado. 

Assim, aditando-se ao ponto decisional D63 o acima referido, este ponto decisional passa 

a ter a seguinte redação: 

“D63. Deve passar a prever-se no formulário de viabilidade (Anexo 4.13 da ORAP) um 

campo denominado “trajetos alternativos” que, caso seja assinalado pelo 

beneficiário, deverá implicar que a MEO, no caso de identificar troços inviáveis, 

fique obrigada a indicar numa tabela (a prever no mesmo formulário) todos os 

um trajetos alternativos possíveis, devendo o número de troços aéreos 

introduzidos noum trajeto alternativo face ao trajeto original não exceder 10. 
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 Caso o pedido de análise de viabilidade envolva a identificação de um trajeto 

alternativo, o prazo de resposta da MEO a ser fixado na oferta pode ser superior 

ao definido para resposta a um pedido de viabilidade e instalação normal e a um 

pedido de viabilidade e instalação garantida.” 

A ANACOM não se opõe que este ponto decisional entre em vigor após a conclusão do 

desenvolvimento e implementação do SI-ORAP e da operacionalização das interfaces 

API/Ficheiros.  

Finalmente, sobre a invocação da MEO quanto à ubiquidade da rede de postes da EDP, 

nota-se que o acesso dos operadores à infraestrutura de postes da EDP enquadra-se no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 123/2009, sendo o recurso àquela rede opção exclusiva dos 

operadores.  

 

D64. Deve a MEO remover da ORAP (no formulário em Anexo 4.13) a limitação relativa 

ao número máximo de plantas (4) por pedido de viabilidade. 

Para a MEO os pedidos de análise de viabilidade são limitados, sendo o número máximo de 

vãos de 50, pelo que o número de plantas de um pedido é também necessariamente limitado. 

Tendo em conta que:  

a) as plantas disponibilizadas pela MEO na ORAP são à escala 1:1000 até à dimensão de 

A1, tendo um tamanho fixo de 800m×500m; e que, 

b) num traçado em linha reta com 50 postes, considerando um vão médio de 50m entre 

postes, tem-se cerca de 2500m, 

obtém-se no máximo 4 plantas adjacentes, atendendo às dimensões do traçado e das plantas.  

Segundo a MEO, foi este o racional que esteve na base da definição do limite das 4 plantas, 

o qual parece manter-se válido, não obstante ser um exercício teórico, dado que os traçados 

não são retilíneos na sua totalidade, nem os vãos são sempre de 50 metros.  

Por um lado, para a MEO existem as condições de relevo do terreno, as dificuldades em 

implementar no terreno os postes, as dificuldades de autorização que levam muitas vezes a 

que os vãos tenham comprimentos muito inferiores ou superiores. Por outro lado, a MEO 
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refere que a associação de um número ilimitado de plantas a um único pedido colocaria 

problemas práticos na transferência da informação por e-mail.  

Assim, a MEO entende que a ANACOM deve reconsiderar o ponto decisional D64, propondo, 

no limite, o aumento do número máximo de plantas por pedido de análise de viabilidade ORAP 

para 6 (valor equivalente ao do pedido de informação).  

A Vodafone considera o ponto decisional D64 necessário e adequado. 

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D64 melhora alguns aspectos dos 

procedimentos dos pedidos de informação e análise de viabilidade da ORAP, o que é positivo 

ao tornar estes procedimentos mais eficientes. 

Entendimento da ANACOM 

Relembra-se que no SPD a ANACOM considerou injustificado o limite previsto na ORAP v5 

de apenas quatro (4) plantas por pedido de “viabilidade e instalação” (no formulário em Anexo 

4.13) e entendeu que a MEO deveria remover da ORAP v5 essa limitação. 

Ponderados os argumentos apresentados pela MEO e o facto de na ORAP (ao contrário do 

que acontece na ORAC) a viabilidade não poder ser efetuada online pelos beneficiários, 

sendo disponibilizada pela MEO com recurso a plantas à escala 1:1000 até à dimensão de 

A1, com um tamanho fixo de 800m×500m, podendo envolver traçados de 2500m, a ANACOM 

concorda com a existência de um número limite de plantas, e aceita a proposta da MEO de 

aumentar o número máximo de plantas de 4 para 6. 

Assim, face ao exposto, a ANACOM entende aumentar para 6 o limite correspondente ao 

número máximo de plantas por pedido de análise de viabilidade previsto na ORAP.  

Neste sentido, altera-se o ponto decisional D64 do seguinte modo: 

“D64.  Deve a MEO remover alterar nda ORAP (no formulário em Anexo 4.13) a limitação 

relativa ao número máximo de plantas para 6 (4), por pedido de viabilidade.” 

 

D65. Caso o beneficiário receba uma resposta positiva da MEO a pedido de 

“viabilidade e instalação” normal e não seja necessário proceder a adequações 

nos postes da MEO, basta ao beneficiário enviar à MEO uma notificação da 
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instalação com um período de antecedência de 3 dias úteis face à data de início 

da instalação. A MEO querendo poderá fazer o acompanhamento desta 

instalação. 

A MEO refere que esta condição já tinha sido implicitamente por si proposta no âmbito das 

versões 4 e 5 da oferta, publicadas em 2017, e que foram suspensas pela ANACOM, pelo 

que nada tem a opor a esta proposta de decisão.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto. 

A NOWO/ONI consideram positivo o estabelecimento de um prazo máximo de 3 dias úteis 

para comunicação à MEO da data de instalação, nos casos em que não há necessidade de 

adequação de postes, alinhando o prazo com a ORAC, visando o padrão de EdI. 

Entendimento da ANACOM 

Não havendo nada a opor, a ANACOM mantém o ponto decisional D65. 

 

D66. Caso a MEO pretenda acompanhar a instalação deve informar especificamente 

o técnico do beneficiário cujo contacto esteja indicado no formulário de 

“viabilidade e instalação”. 

Relativamente ao ponto decisional D66, a MEO considera que os procedimentos atuais não 

permitem, de forma expedita, enviar uma notificação para o contacto técnico do beneficiário 

constante do pedido de viabilidade e instalação. Aliás, para que esta informação fosse 

remetida de forma expedita, seria, segundo a empresa, necessário efetuá-la de forma 

automática, via telefone ou através da futura API, implicando desenvolvimentos de SI em 

ambos os cenários.  

Acrescenta a MEO que os contactos indicados pelos beneficiários nem sempre 

correspondem, na prática, ao de um técnico que vai operar no terreno.  

Deste modo, a MEO afirma não ver vantagem em implementar este procedimento. Não 

concedendo, considera que uma eventual entrada em vigor desta proposta de decisão, só 
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poderá ocorrer após a conclusão e operacionalização dos desenvolvimentos de SI da MEO e 

implementação nos sistemas dos beneficiários.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto. 

Entendimento da ANACOM 

Não obstante a existência de casos em que os contactos indicados pelos beneficiários não 

correspondem, na prática, ao de um técnico que vai operar no terreno (podendo 

eventualmente o técnico ser um coordenador do beneficiário que assegura internamente os 

contactos com os vários técnicos que vão operar no terreno), a ANACOM entende que esta 

obrigação é necessária no sentido de tornar o processo mais eficiente, reduzindo eventuais 

atrasos nos processos de instalação, pelo que mantém o disposto neste ponto decisional. 

A ANACOM não se opõe a que, por forma a reduzir falhas e permitir um maior controlo do 

processo, a informação seja remetida de forma automática, via telefone ou através da futura 

API, e que, consequentemente, entre em vigor após a conclusão e operacionalização dos 

desenvolvimentos de SI da MEO e implementação nos sistemas dos beneficiários.  

 

D67. Deve a MEO responder a um pedido de agendamento de visita conjunta remetido 

por beneficiário da ORAP (aceitando a data/hora pretendida ou reagendando a 

visita para outra data/hora, não posterior a 5 dias úteis após a receção do pedido 

do beneficiário) no prazo de 2 dias úteis. Caso a resposta da MEO demore mais 

do que aquele prazo, deverá a MEO compensar o beneficiário num valor igual a 

25 euros por dia. 

A MEO reitera os comentários apresentados relativamente ao ponto decisional D42.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto. 

Entendimento da ANACOM 

Em linha com o entendimento sobre o ponto decisional D42, o ponto decisional D67 é 

ajustado da seguinte forma: 
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“D67. Deve a MEO responder a um pedido de agendamento de visita conjunta remetido 

por beneficiário da ORAP no prazo de 8 dias úteis, (aceitando a data/hora 

pretendida ou reagendando a visita para outra data/hora, não posterior que não 

pode distar da requerida pelo beneficiário mais do que 10a 5 dias úteis após a 

receção do pedido do beneficiário) no prazo de 2 dias úteis. Caso a resposta da 

MEO demore mais do que aquele prazo, deverá a MEO compensar o beneficiário 

num valor igual a 25 euros por dia.” 

3.4.4. Revisão de prazos de resposta e penalidades da MEO 

A NOS considera que, numa lógica transversal, a ANACOM deverá reforçar que todo e 

qualquer prazo de resposta da MEO deverá ter associado uma penalidade. Não obstante esta 

obrigação já ter sido imposta, segundo a NOS, o comportamento da MEO é no sentido de 

omitir tal sempre que se esteja perante prazos de resposta a solicitações intermédias ou que 

correspondem a interações de menor visibilidade (e.g. no prazo de atualizações de cadastro 

imputável à MEO, é omissa qualquer penalidade por incumprimento do mesmo). Assim, e 

preventivamente, considera que esta obrigação deverá ser reafirmada.  

Entendimento da ANACOM 

Relativamente à matéria da atualização de cadastro pela MEO, releva-se que a ANACOM já 

realiza com alguma frequência no âmbito da ORAC (e futuramente também no âmbito da 

ORAP) várias ações de fiscalização no terreno, tendo em vista aferir da conformidade da 

situação detetada no terreno (e.g., sobre a existência e localização de infraestruturas 

subterrâneas – CV e troços de conduta) com a informação cadastral presente na base de 

dados que é disponibilizada aos beneficiários. 

Neste contexto, a ANACOM entende que a MEO já tem incentivo suficiente a manter 

atualizada a informação cadastral que é disponibilizada aos beneficiários sobre as suas 

infraestruturas, sendo penalizada no caso de fornecer respostas erradas a pedidos de análise 

de viabilidade (quer na ORAC, quer agora na ORAP).  

Em relação a outras matérias, esclarece-se que as mesmas serão analisadas de forma 

casuística em função das alterações que a MEO venha a implementar. 
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D68. Deve a MEO alterar na ORAP os níveis de ocorrência para contabilização dos 

parâmetros de qualidade de serviço no sentido de serem aplicáveis a 100% dos 

casos. 

A MEO discorda do ponto decisional D68, referindo que não é proporcional ser penalizada 

pela ocorrência esporádica de incumprimento de algum prazo, quando em relação a todas as 

restantes ocorrências os prazos forem cumpridos. E acrescenta que as diversas componentes 

de serviço ORAP são suportadas em procedimentos operacionais com reduzido nível de 

automatismo de sistemas de informação, o que impossibilita o cumprimento dos processos 

para todas as ocorrências e a inexistência de falhas humanas pontuais. Assim, para a MEO 

não seria razoável, nem proporcional, impor a alteração da contabilização dos níveis de 

serviço de 90% das ocorrências para 100%, o que se traduziria num aumento desproporcional 

do pagamento de penalidades por incumprimento dos níveis de qualidade de serviço. Esta 

proposta de decisão da ANACOM é, segundo a empresa, ainda, agravada pelo facto de se 

pretender reduzir os prazos de resposta da MEO no âmbito da ORAP.  

Não concedendo, a MEO considera que, caso o ponto decisional D68 se mantenha, só deve 

entrar em vigor quando estiverem em produção os desenvolvimentos de SI decorrentes da 

decisão final.  

A Vodafone concorda com a decisão proposta pelo Regulador neste ponto que, como referiu 

a propósito do ponto decisional D16, deve ser transposta também para a ORAC. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D68 uma proposta de melhoria importante. 

Entendimento da ANACOM 

Desde já é importante esclarecer a Vodafone que, no âmbito da ORAC, os níveis de 

ocorrência de todos os objetivos dos PQS já são 100%. Relativamente ao ponto decisional 

D16 (oferta de FOE), reitera-se que se tratam de prazos objetivo e níveis de ocorrência 

alinhados com os previstos na ORCE. 

Reconhece-se, tal como referido pela MEO, que as diversas componentes de serviço da 

ORAP são suportadas em procedimentos operacionais com reduzido nível de automatismo 

de sistemas de informação. Tal não impossibilita, mas pode dificultar, o cumprimento dos 

prazos para cada ocorrência, atendendo, nomeadamente, à possibilidade de falhas humanas 

pontuais.  
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Neste contexto, aceita-se que a alteração dos níveis de ocorrência para contabilização dos 

PQS da ORAP, no sentido de serem aplicáveis a 100% dos casos, ocorra apenas após a 

entrada em operação do SI-ORAP. 

Face, ao exposto, altera-se o disposto no ponto decisional D68 da seguinte forma: 

“D68. Deve a MEO prever alterar na ORAP que os níveis de ocorrência para 

contabilização dos parâmetros de qualidade de serviço passem a serno sentido 

de serem aplicáveis a 100% dos casos, a partir da entrada em operação do SI-

ORAP.” 

 

D69. Deve a MEO reduzir na ORAP, o prazo máximo de resposta a pedidos de 

informação sobre postes, de 10 dias úteis para 1 dia útil, o qual será aplicável a 

partir da entrada em vigor da BD ORAP. 

A MEO defende que o prazo máximo de 1 dia útil de resposta a pedidos de informação sobre 

postes deve aplicar-se a 95% das ocorrências, devendo ser entendido como prazo para 

disponibilizar uma planta pretendida por um beneficiário da ORAP. A MEO solicita que, na 

decisão final, se inclua que o processo de pedido de informação de postes baseado em 

formulário e e-mail seja descontinuado, na data de entrada em vigor da Extranet ORAP, não 

vigorando processos distintos em paralelo, uma vez que não seria exequível cumprir o novo 

prazo num procedimento sem recurso à Extranet ORAP.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto. 

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D69 ao reduzir o prazo de resposta da MEO 

a pedido de informação, permitirá agilizar significativamente a utilização da ORAP, o que é 

muito positivo. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM mantém o entendimento de que o prazo atualmente previsto na ORAP, de 10 

dias úteis, para resposta da MEO a pedidos de informação sobre postes161, deve ser reduzido, 

                                                           

161 Como a MEO refere deve ser entendido como prazo para disponibilizar uma planta pretendida por um 

beneficiário da ORAP. 
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na sequência da disponibilização do acesso através da Extranet a uma base de dados com 

informação sobre postes da MEO (BD ORAP). Regista-se que no contexto da ORAC o prazo-

objetivo para resposta a um pedido de informação é de 1 dia útil aplicável a 100% dos casos. 

Neste contexto, e não havendo razões para que o mesmo prazo seja distinto, a ANACOM 

entende que deve ser clarificado que o PQS1 (prazo de resposta a pedido de informação 

sobre postes) deve passar a ter um prazo-objetivo de 1 dia útil para 100% dos casos, aplicável 

desde a entrada em vigor da BD ORAP. 

Adicionalmente, em linha com a proposta da MEO, aceita-se que deva ser descontinuado o 

processo associado aos pedidos de informação sobre postes por e-mail (através de 

formulário), a partir da data de entrada em vigor da Extranet ORAP, desde que devidamente 

acauteladas as interações com os beneficiários no sentido de não ocorrer uma 

descontinuidade no acesso à oferta. 

Face ao exposto, altera-se o ponto decisional D69 da seguinte forma: 

“D69. Deve a MEO reduzir na ORAP, o prazo máximo de resposta a pedidos de 

informação sobre postes, de 10 dias úteis para 1 dia útil, para 100% dos casos, 

o qual será aplicável a partir da entrada em vigor da BD ORAP, data a partir da 

qual o processo associado aos pedidos de informação sobre postes por e-mail 

(através de formulário) pode ser descontinuado.” 

 

D70. Deve a MEO reduzir na ORAP, o prazo máximo de resposta da MEO a pedido de 

viabilidade e instalação garantida, de 30 dias úteis para 20 dias úteis. 

A MEO considera prematura a redução drástica do prazo máximo de resposta a um pedido 

de viabilidade e instalação garantida de 30 dias úteis para 20 dias úteis, por quatro razões 

fundamentais:  

a) A redução é imposta sobre um serviço que ainda não foi implementado, não existindo 

qualquer informação de indicadores para avaliar o nível de desempenho da componente 

de serviço viabilidade e instalação garantida. Não existe também, segundo a MEO, 

qualquer garantia de procura relevante para esta componente, podendo não ser 

justificada esta intervenção regulatória.  
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b) A ANACOM pretende impor a redução drástica do prazo de resposta à análise de 

viabilidade com base nos procedimentos operacionais existentes e não com base nos 

automatismos e ganhos de eficiência que resultarão da implementação dos SI-ORAP.  

c) A ANACOM não adequa a sua proposta em função do tipo de pedido de análise de 

viabilidade. A MEO dá nota que à luz das outras deliberações, o SPD preconiza três tipos 

de pedidos distintos em função da resposta, a saber:  

 pedido de viabilidade e instalação garantida sem indicação de traçado alternativo e 

sem indicação de interesse em FOE-ORAP;  

 pedido de viabilidade e instalação garantida com traçado alternativo e sem indicação 

de interesse em FOE-ORAP;  

 pedido de viabilidade e instalação garantida com traçado alternativo e com indicação 

de interesse em FOE-ORAP.  

Segundo a MEO, as atividades envolvidas nestes três tipos de pedidos são diferentes, 

exigindo a definição de prazos diferentes de resposta, nos casos, consoante aplicável, 

em que haja trabalho de identificação de traçado alternativo e/ou no caso em que haja 

necessidade de efetuar a viabilidade para acesso a fibra ótica.  

d) A ANACOM não faz qualquer tipo de análise às atividades da MEO envolvidas na análise 

de viabilidade garantida para suportar a redução dos prazos, notando que esta 

componente de serviço tem uma elevada intervenção manual.  

Neste contexto, a MEO defende que qualquer que seja a redução de prazo máximo de 

resposta à análise de viabilidade garantida que vier a ser imposta na decisão final da 

ANACOM, essa alteração só poderá entrar em vigor após a implementação e 

operacionalização do SI-ORAP e da interface API/Ficheiros/ETF entre a MEO e os 

beneficiários e deve ter em conta os diversos tipos de pedidos que venham a ser impostos.  

Assim, e sem conceder relativamente ao defendido quanto aos pontos decisionais D14, D63 

e D71, caso a ANACOM mantenha as referidas decisões no que respeita à resposta de 

viabilidade, a MEO propõe a aplicação dos seguintes prazos máximos de resposta: 
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Tabela 25. Prazos máximo de resposta à análise de viabilidade garantida propostos pela MEO caso a 

ANACOM mantenha as referidas decisões no que respeita à resposta de viabilidade 

Parâmetro  Nível  Ocorrência  

PQS2 – Prazo para resposta de análise de viabilidade de um pedido de Viabilidade e 
Instalação Garantida 

30 dias 
úteis  

90%  

PQSx – Prazo para resposta de análise de viabilidade de um pedido de Viabilidade e 
Instalação Garantida com traçado alternativo e sem indicação de interesse em FOE-
ORAP 

35 dias 
úteis 

90% 

PQSy – Prazo para resposta de análise de viabilidade de um pedido de Viabilidade e 
Instalação Garantida com traçado alternativo e com indicação de interesse em FOE-
ORAP 

40 dias 
úteis 

90% 

Na mesma linha de raciocínio, a MEO propõe para a resposta à viabilidade e instalação normal 

os seguintes prazos: 

Tabela 26. Prazos máximo de resposta à análise de viabilidade normal propostos pela MEO caso a 

ANACOM mantenha as referidas decisões no que respeita à resposta de viabilidade 

 Parâmetro  Nível  Ocorrência  

PQS2 – Prazo para resposta de análise de viabilidade de um pedido de Viabilidade e 
Instalação Normal  

15 dias 
úteis  

90%  

PQSx – Prazo para resposta de análise de viabilidade de um pedido de Viabilidade e 
Instalação Normal com traçado alternativo e sem indicação de interesse em FOE-
ORAP.  

20 dias 
úteis 

90% 

PQSy – Prazo para resposta de análise de viabilidade de um pedido de Viabilidade e 
Instalação Normal com traçado alternativo e com indicação de interesse em FOE-
ORAP.  

30 dias 
úteis 

90% 

Neste contexto, solicita que a ANACOM reavalie esta proposta de decisão tendo em conta o 

acima exposto.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste 

ponto. 

A NOS considera que, atendendo ao princípio de EdI, o prazo máximo de resposta a pedidos 

de viabilidade e instalação garantida deverá ser mais reduzido do que o proposto pela 

ANACOM, devendo para o efeito introduzir-se uma diferenciação entre pedidos com menos 

de 20 postes e pedidos com mais de 20 postes. No primeiro caso, o prazo deverá ser definido 

em 10 dias úteis e, no segundo, deve aplicar-se a proposta da ANACOM de 20 dias úteis.  

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D70 é positivo, uma vez que ao reduzir o 

prazo de resposta da MEO sobre pedido de viabilidade e instalação garantida na ORAP, 

permitirá agilizar a utilização da oferta. 
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Entendimento da ANACOM 

Os prazos que a MEO propõe (de 30, 35 e 40 dias úteis) são todos consideravelmente 

superiores aos prazos indicados pela ANACOM no SPD, e aceitá-los traduzir-se-ia em 

conceder à MEO praticamente dois meses para responder a um pedido de análise de 

viabilidade garantida, o que se considera manifestamente excessivo.  

O prazo de resposta a pedido de viabilidade no caso de manifestação de interesse do 

beneficiário por FOE da MEO é analisado na secção 3.1.8 do presente relatório. 

A redução – que, ao contrário do referido pela MEO, não é “drástica” – de 30 dias úteis para 

20 dias úteis, do prazo constante da ORAP v5 para resposta da MEO a pedido de viabilidade 

e instalação garantida, justifica-se porque o processo vigente na ORAP pode, em casos 

extremos, demorar cerca de 130 dias (i.e., entre 4 e 5 meses) desde o envio do pedido de 

informação sobre postes até ao envio do cadastro final após a instalação dos cabos nos 

postes da MEO.  

Assim, entende-se que é necessário melhorar a eficiência da ORAP relativamente aos prazos 

de resposta a pedidos de viabilidade e de instalação, justificando-se reduzir o prazo máximo 

de resposta da MEO a pedido de “viabilidade e instalação” garantida de 30 dias úteis162 

para 20 dias úteis.  

Esta medida de redução de prazo justifica-se porque os beneficiários da ORAP têm 

obrigatoriamente de recorrer a um serviço de análise de viabilidade (neste caso de viabilidade 

e instalação garantida) que tem um prazo de resposta bastante superior ao que resultaria, por 

exemplo, de uma consulta à informação sobre a ocupação dos postes que constasse da 

Extranet. Releva-se que na ORAC é possível aos beneficiários efetuarem eles próprios as 

análises de viabilidade através da consulta à informação indicativa sobre ocupação de 

condutas da MEO163. Para além disso, não é crível que o prazo de resposta de 30 dias úteis 

a pedido de viabilidade e instalação garantida, seja, à partida, aplicado internamente para 

toda e qualquer instalação pela própria MEO (enquanto empresa verticalmente integrada), o 

que não se justificaria à luz da aplicação do princípio de EdI.  

                                                           

162 Previsto na ORAP v5. 

163 Passando esta faculdade a ser extensível, a curto prazo, para todo o território nacional. 
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Acresce que o prazo de 20 dias úteis previsto no SPD para resposta da MEO a pedido de 

viabilidade e instalação garantida, ainda assim é um prazo superior ao prazo de 10 dias de 

calendário previsto no contexto do Decreto-Lei n.º 123/2009 (vide artigo 24.º, n.º 4, alínea b)). 

A ANACOM também entende que a definição de um prazo de 20 dias úteis para resposta da 

MEO a pedido de viabilidade e instalação garantida não obrigará a uma alocação de recursos 

humanos da MEO desproporcionados e irrazoáveis. 

Em todo o caso, a MEO poderá fazer uma alocação ainda mais eficiente dos seus recursos, 

entre a realização dos acompanhamentos e a realização das análises de viabilidade. Acresce 

que, com a limitação do número anual de agendamentos a faturar por beneficiário, a MEO 

poderá fazer uma gestão mais eficiente dos seus recursos. 

Face ao exposto, a ANACOM entende manter na decisão final o disposto em D70. 

 

D71. Deve a resposta da MEO a pedido de viabilidade e instalação (normal ou 

garantida) incluir uma indicação de traçado(s) aéreo(s) alternativo(s), caso tal 

seja requerido pelo beneficiário. 

A MEO considera que o ponto decisional D71 seria redundante com o ponto decisional D63, 

que impõe a inclusão da funcionalidade de “trajetos alternativos” como opção selecionável 

pelo beneficiário no formulário de viabilidade. 

Assim, a MEO afirma que os seus comentários relativos ao ponto decisional D63 aplicam-se 

também ao presente ponto decisional. A manter-se na decisão final o ponto decisional D73164 

a MEO defende que deve incluir-se a referência à limitação do número de troços a incluir no 

traçado alternativo (máximo de 10 troços adicionais), tal como consta do ponto decisional D63.  

A Vodafone considera o ponto decisional D71 necessário e adequado. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D71 positivo ao determinar que a MEO inclua, 

nas respostas a pedidos de viabilidade e instalação, uma alternativa de traçado (quando tal 

for solicitado pelo beneficiário), o que permitirá agilizar a utilização da oferta.  

                                                           

164 A MEO referiu certamente por lapso D73, devendo ler-se aqui D71. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM entende que com a alteração preconizada no ponto decisional D63 a presente 

determinação (D71) fica sem efeito. 

Relembra-se que nos termos do ponto decisional D63 deve ficar previsto, no formulário de 

viabilidade (Anexo 4.13 da ORAP), um campo denominado “trajetos alternativos” que, uma 

vez assinalado pelo beneficiário, implica que a MEO, no caso de identificar troços inviáveis, 

fique obrigada a indicar um trajeto alternativo (devendo o número de troços aéreos 

introduzidos num trajeto alternativo face ao trajeto original não exceder 10). 

Face ao exposto, na decisão final elimina-se o ponto decisional D71. Esta eliminação não 

prejudica as posições manifestadas pela Vodafone e pela NOWO/ONI, uma vez que as 

mesmas ficam acauteladas no ponto decisional D63. 

3.4.5. Criação de interface (API) para formalizar, registar e gerir interações na ORAP 

D72. Deve a MEO, à semelhança do que já existe na ORAC, criar interfaces eletrónicas 

(SI-ORAP) para troca de pedidos/respostas da MEO com os beneficiários da 

ORAP os quais devem entrar em vigor no prazo de 1 ano após a data de 

notificação da decisão final, devendo manter-se a possibilidade de submissão 

de pedidos nos moldes atuais (através de formulários remetidos por correio 

eletrónico), até à sua descontinuação em data a determinar futuramente pela 

ANACOM. 

A MEO considera que o ponto decisional D72 seria desproporcional e não razoável, dada a 

sua abrangência e os prazos impostos. A MEO também refere não dispor de equipas de 

desenvolvimento de sistemas dedicadas e de reserva para desenhar, projetar e desenvolver 

os sistemas de informação impostos como remédio regulatório e nos prazos definidos pela 

ANACOM. Assim, para além do custo do desenvolvimento desses SI, a MEO afirma que tem 

de suportar também um elevado custo de oportunidade, dado que é obrigada a desviar 

recursos de projetos estratégicos muito relevantes para o desenvolvimento do seu projeto 

empresarial e para a sua posição competitiva no mercado.  

Neste enquadramento, a MEO assinala que, também neste caso, a ANACOM não efetuou, 

como esperaria que tivesse feito, uma análise detalhada quanto à necessidade, adequação e 
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proporcionalidade desta medida. E assinala que a ANACOM, na sua fundamentação, não 

cuidou de identificar uma estimativa dos custos implícitos aplicados ao mercado e a todos os 

beneficiários que terão que desenvolver os seus SI para passar, no futuro, a comunicar com 

a MEO, para efeitos de troca de informação no âmbito da ORAP.  

[IIC] . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

                                                     [FIC]. Neste enquadramento, a MEO alega que o 

desenvolvimento do SI-ORAP deveria ser efetuado de forma faseada e apenas para os 

processos com um volume de pedidos que o justifiquem, e propõe a seguinte abordagem que 

permitiria uma melhor gestão de recursos humanos e financeiros:  

a) 1.ª Fase – 1.º ano – Processos de Provisão (incluindo pedidos de drop de cliente) exceto 

Pedidos de Remoção (que também não estão automatizados na ORAC);  

b) 2.ª Fase – 2.º ano – Processos de Intervenção e Pedidos de Remoção.  

c) Processos com número reduzido de ocorrências (como, por exemplo, o das visitas 

conjuntas) poderiam não ser objeto de automatização.  

A MEO considera ainda desrazoável desenvolver o SI-ORAP e as interfaces, com o 

investimento inerente, e manter em paralelo o processo de troca de informação com base em 

formulários, pelo que propõe que a “data a determinar futuramente pela ANACOM” para a 

descontinuação dos processos atuais coincidia com a data de entrada em produção do SI-

ORAP.  

A Vodafone defende que os procedimentos atualmente previstos na ORAP, sendo 

formalizados através de formulários remetidos por correio eletrónico, são pouco eficientes e 

eficazes e pouco consentâneos com as necessidades dos beneficiários, nomeadamente em 

termos de celeridade, segurança e certeza jurídicas. Nesse sentido, a Vodafone considera 

necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador neste ponto, nomeadamente pela 

melhoria que visa introduzir ao nível do registo de diligências e da contagem de prazos que 
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se repercutirão também numa verificação adequada dos níveis de qualidade de serviço e 

numa maior transparência na aplicação das penalidades aplicáveis.  

Tendo em conta as necessárias adaptações internas dos sistemas dos beneficiários, a 

Vodafone é da opinião que deve ficar definido um prazo de entrada em vigor da interface 

(API), ou, pelo menos, da obrigação de formalizar, registar e gerir as interações na ORAP 

através da API, sendo que a Vodafone estima que o prazo proposto é executável. Após a 

entrada em vigor da API, a Vodafone entende que deve ser garantida a estabilidade da 

mesma, sendo que qualquer alteração deve ser previamente acordada com todos os 

beneficiários. Assim, considera que deve ficar expressamente definido na ORAP, que a MEO 

não implementará qualquer nova versão da API sem previamente acordar com todos os 

beneficiários, sob pena de tal poder causar desnecessários constrangimentos no 

desenvolvimento destes últimos. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D72 positivo ao determinar a implementação de 

uma API para formalizar, registar e gerir interações na ORAP, o que contribuirá para a 

agilização de todos os procedimentos da oferta, melhorando a sua utilização pelos 

beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

A existência de interfaces eletrónicas para troca de pedidos/respostas da MEO com os 

beneficiários da ORAP torna os procedimentos mais eficientes e automáticos, minimizando a 

existência de erros no registo de diligências e na contagem de prazos, que se repercutirão 

também numa verificação adequada dos níveis de qualidade de serviço, e num maior rigor na 

aferição das penalidades aplicáveis. Deste modo, contribuirá ainda para a minimização de 

litígios, nomeadamente no tocante a interpretações distintas quanto a cálculos de prazos de 

resposta aos diversos pedidos. Acresce que o número de pedidos de análise de viabilidade e 

instalação na ORAP não é muito distante do que se verifica na ORAC, onde já existe interface 

eletrónica.  

Neste sentido, a ANACOM concorda com os comentários da Vodafone ao referir que os 

procedimentos atualmente previstos na ORAP, sendo formalizados através de formulários 

remetidos por correio eletrónico, são pouco eficientes e eficazes e pouco consentâneos com 

as necessidades dos beneficiários, nomeadamente em termos de celeridade, segurança e 

certeza jurídicas.  
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Não obstante, regista-se que, de acordo com a informação reportada trimestralmente pela 

MEO sobre as ofertas grossistas reguladas, no caso da ORAP o volume de pedidos dos 

diversos serviços é distinto. Assim, considera-se de acolher a proposta da MEO de o 

desenvolvimento do SI-ORAP ser efetuado de uma forma faseada e apenas para os 

processos com um volume de pedidos que o justifiquem, nomeadamente: 

a) 1.ª Fase – 1.º ano – processos de provisão (excluindo drop de cliente) exceto pedidos de 

remoção (que também não estão automatizados na ORAC). 

b) 2.ª Fase – 2.º ano – processos de intervenção e pedidos de remoção.  

Em linha com o entendimento apresentado no âmbito do ponto decisional D43, concorda-se 

com os argumentos da MEO de que processos com número reduzido de ocorrências (como, 

por exemplo, o das visitas conjuntas) não devem ser objeto de automatização. Considera-se, 

no entanto, que o prazo de 2 anos sugerido pela MEO para o desenvolvimento do SI-ORAP 

no tocante a processos de intervenção e pedidos de remoção será excessivo, uma vez que a 

MEO poderá aproveitar dos desenvolvimentos efetuados para a 1.ª fase, aplicável a 

processos de provisão (excluindo drop de cliente) exceto pedidos de remoção. Entende-se 

que um prazo de 18 meses será mais proporcional e consentâneo com os desenvolvimentos 

em causa. 

Em relação às preocupações manifestadas pela MEO com a eventual manutenção em 

paralelo dos processos de troca de informação com base em formulários e com base na API-

ORAP, e da sua sugestão de que a “data a determinar futuramente pela ANACOM” para a 

descontinuação dos processos atuais deverá coincidir com a data de entrada em produção 

dos respetivos processos no SI-ORAP, entende-se que esse alinhamento seria desejável. No 

entanto, reconhece-se que poderão haver algumas dificuldades na implementação da API por 

parte de determinadas entidades – atendendo ao número e diversidade de entidades 

beneficiárias da ORAP – pelo que não se poderá descartar a possibilidade de esse 

alinhamento não ser atingido, mantendo-se, por este motivo e por precaução, o texto deste 

ponto decisional a este respeito. De qualquer forma, a título meramente indicativo, assinala-

se que 2 meses parece ser um período razoável para coexistência de pedidos com base em 

formulários e com base na API-ORAP. 

Alinha-se ainda a data a partir da qual os prazos devem ser contados com a alteração ao 

ponto decisional D73.  
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Deste modo, o ponto decisional D72 é ajustado do seguinte modo: 

“D72. Deve a MEO, à semelhança do que já existe na ORAC, criar interfaces eletrónicas 

(SI-ORAP) para troca de pedidos/respostas da MEO com os beneficiários da 

ORAP, os quais devem entrar em vigor: 

 (a) no prazo de 1 ano para os processos de provisão (excluindo drop de cliente) 

exceto pedidos de remoção; 

 (b) no prazo de 18 meses para os processos de intervenção e pedidos de 

remoção, 

 contados a partir após da data de notificação da decisão final publicação da 

ORAP revista, devendo manter-se a possibilidade de submissão de pedidos nos 

moldes atuais (através de formulários remetidos por correio eletrónico) até à sua 

descontinuação em data a determinar futuramente pela ANACOM.” 

As questões da estabilidade da interface e da necessidade de a MEO acordar alterações da 

interface com os beneficiários, suscitadas pela Vodafone, são analisadas nos pontos 

decisionais seguintes (D73 e D74). 

 

D73. No contexto supra, deve a MEO remeter, no prazo de 3 meses após a data de 

notificação da decisão final, aos beneficiários da ORAP, com cópia para a 

ANACOM, as especificações técnicas das interfaces eletrónicas (SI-ORAP) de 

molde a que aqueles possam efetuar as necessárias adaptações nos seus 

sistemas de informação, devendo efetuar posteriormente, até 2 meses antes da 

entrada em vigor das interfaces eletrónicas, testes com os beneficiários.  

A MEO considera não ser viável cumprir o prazo de 3 meses preconizado no SPD, uma vez 

que, após a notificação da decisão final, terá um 1 mês para refletir na oferta as alterações 

que vierem a ser impostas pelo Regulador e considera que só é possível dar início à 

elaboração das especificações técnicas das interfaces eletrónicas com os beneficiários depois 

da estabilização total das condições da ORAP. Assim, a MEO é da opinião que este prazo 

deverá ser no mínimo 6 meses, pois por forma a poder apresentar uma especificação das 

interfaces eletrónicas (API/Ficheiros), terá que, previamente, mas após a revisão da oferta, 

proceder às atividades de especificação de requisitos, desenho da arquitetura, especificação 
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funcional do SI-ORAP e especificação das interfaces API/ficheiros, atividades que não seriam 

exequíveis no prazo de 3 meses.  

A Vodafone, remetendo para o que explanou no ponto anterior, concorda com o ponto 

decisional D73, na medida em que considera ser adequado permitir a transição do modelo 

atual para o novo de forma não disruptiva para todas as partes. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D73 positivo ao determinar a implementação de 

uma API para formalizar, registar e gerir interações na ORAP, o que contribuirá para a 

agilização de todos os procedimentos da oferta, melhorando a sua utilização pelos 

beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM reconhece que o prazo de 3 meses após a notificação da decisão final para a 

MEO desenvolver e remeter aos beneficiários da ORAP as especificações técnicas das 

interfaces eletrónicas (SI-ORAP) poderá ser demasiado ambicioso e pouco viável, até porque 

o mesmo prazo contemplaria o prazo que a MEO terá para introduzir as alterações à própria 

oferta. Nesse sentido, e tendo em conta a necessidade de a MEO estabilizar as condições da 

ORAP, entende-se que se deve definir a contagem do prazo que está em causa neste ponto 

decisional a partir da data de publicação da ORAP revista (e não a partir da notificação da 

decisão final). Este prazo tem também em conta o prazo necessário para o desenvolvimento 

de SI por parte da MEO e dos operadores, o prazo necessário para testes, o prazo de 1 ano 

após a publicação da ORAP revista especificado no ponto decisional D72 para ter o sistema 

em operação e, bem assim, o facto de se esclarecer que este prazo de 1 ano é aplicável aos 

processos de provisão (excluindo drop de cliente), exceto pedidos de remoção. 

Pelo exposto, ajusta-se este ponto D73 da seguinte forma: 

“D73. No contexto supra, deve a MEO remeter,: 

 (a)  no prazo de 3 meses após a data de notificação da decisão final publicação 

da ORAP revista, no que toca aos processos de provisão (excluindo drop de 

cliente) exceto pedidos de remoção; 

 (b)  no prazo de 9 meses após a data de publicação da ORAP revista, no que toca 

aos processos de intervenção e pedidos de remoção, 
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 aos beneficiários da ORAP, com cópia para a ANACOM, as especificações 

técnicas das interfaces eletrónicas (SI-ORAP) de molde a que aqueles possam 

efetuar as necessárias adaptações nos seus sistemas de informação, devendo 

efetuar posteriormente, até 2 meses antes da entrada em vigor das interfaces 

eletrónicas, testes com os beneficiários.” 

 

D74. Deve ser definido um prazo de antecedência mínimo de 1 mês para a MEO 

notificar os beneficiários sobre a introdução de melhorias ou retificações de 

determinados aspectos da SI-ORAP. Nos casos de alterações substanciais que 

obriguem os beneficiários a alterar os seus próprios SI para manterem o 

acesso/ligação ao SI-ORAP operacional, esse pré-aviso deve ser de 3 meses, 

sendo que as versões disruptivas, que inviabilizam versões anteriores, só 

poderão entrar em produção após a realização pela MEO de novos testes com 

sucesso com todos os beneficiários. A notificação deve conter toda a 

informação necessária (especificações) para que os beneficiários possam 

adaptar atempadamente os seus sistemas de informação em conformidade e, 

caso seja necessário, efetuarem o agendamento de testes com a MEO e a 

realização atempada dos mesmos, face à complexidade dos casos a executar. 

A MEO não se opõe aos prazos indicados no ponto decisional D74, mas considera que não 

poderá ser obrigada a manter processos ineficientes, nomeadamente baseados em 

formulários em paralelo com procedimentos suportados em API/ficheiros. Deste modo, propõe 

que a ANACOM determine como prazo máximo de coexistência da troca de formulário e da 

interface eletrónica API/Ficheiros um período não superior a 1 mês. Para a MEO seria 

inaceitável que a ANACOM a obrigasse a investir num SI-ORAP que depois não fosse 

utilizado por todos os beneficiários, nomeadamente pelo facto de não terem desenvolvido e 

operacionalizado, de todo ou em tempo, as Interfaces API/ficheiro conforme especificado165.  

A Vodafone remete para o que explanou no ponto decisional D73 e defende que qualquer 

alteração à interface (API) deve ser previamente acordada com todos os beneficiários. Por 

outro lado, considera que o prazo de antecedência mínimo de 1 mês para a MEO notificar os 

beneficiários sobre a introdução de melhorias ou retificações de determinados aspectos da 

                                                           

165 Refere a MEO como exemplo o caso do SI de reposição ORALL que foi desenvolvido por si e nunca foi utilizado 

pela NOS, um dos grandes utilizadores da oferta. 
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interface não se afigura suficiente, tendo em conta a necessidade de adaptação interna dos 

sistemas dos beneficiários, pelo que propõe que não seja definido um prazo de notificação 

aos beneficiários inferior a 3 meses para quaisquer alterações da interface. Assim, a Vodafone 

considera necessário que fique definido, na ORAP, o seguinte:  

a) um prazo de antecedência mínimo de 3 meses para a MEO notificar os beneficiários sobre 

a introdução de quaisquer alterações à SI-ORAP, as quais só poderão entrar em 

produção após a realização pela MEO de novos testes com sucesso com todos os 

beneficiários; e,  

b) qualquer alteração à interface (API) deve ser previamente acordada com todos os 

beneficiários.  

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D74 positivo ao determinar a implementação de 

uma API para formalizar, registar e gerir interações na ORAP, o que contribuirá para a 

agilização de todos os procedimentos da oferta, melhorando a sua utilização pelos 

beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

A questão do prazo máximo de coexistência da troca de formulário e da interface eletrónica 

API/Ficheiros suscitada pela MEO foi tratada no ponto decisional D73. 

O acordo com todos os beneficiários sobre quaisquer alterações à interface, sugerido pela 

Vodafone, poderá ser impossível de alcançar, dado o elevado número de entidades 

beneficiárias da ORAP e que poderão ter interesses distintos. De qualquer modo, a ANACOM 

recomenda à MEO que, sempre que possível, ausculte os beneficiários sobre as alterações 

que pretenda introduzir ao SI-ORAP decorrentes da sua iniciativa e que lhes reporte 

divergências significativas que possam existir.  

Sobre as preocupações manifestadas pela Vodafone de que o prazo de antecedência mínimo 

de 1 mês para a MEO notificar os beneficiários sobre a introdução de melhorias ou retificações 

de determinados aspectos da interface pode não ser suficiente tendo em conta a necessidade 

de adaptação interna dos sistemas dos beneficiários, esclarece-se que este prazo de 1 mês 

é aplicável a “melhorias ou retificações de determinados aspectos da SI-ORAP” que não 

obriguem os beneficiários a alterar os seus próprios SI.  
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Tendo em vista uma maior clarificação deste ponto decisional, acomodando a preocupação e 

sugestão da Vodafone, entende-se que deve ser eliminada a qualificação “substanciais”, de 

modo que (quaisquer) alterações de SI que “obriguem os beneficiários a alterar os seus 

próprios SI para manterem o acesso/ligação ao SI-ORAP operacional”, devem ser 

antecedidas de um pré-aviso de 3 meses. 

Assim, o ponto decisional D74 passa a ter a seguinte redação: 

“D74. Deve ser definido um prazo de antecedência mínimo de 1 mês para a MEO 

notificar os beneficiários sobre a introdução de melhorias ou retificações de 

determinados aspectos da SI-ORAP. Nos casos de alterações substanciais que 

obriguem os beneficiários a alterar os seus próprios SI para manterem o 

acesso/ligação ao SI-ORAP operacional, esse pré-aviso deve ser de 3 meses, 

sendo que as versões disruptivas, que inviabilizam versões anteriores, só 

poderão entrar em produção após a realização pela MEO de novos testes com 

sucesso com todos os beneficiários. A notificação deve conter toda a 

informação necessária (especificações) para que os beneficiários possam 

adaptar atempadamente os seus sistemas de informação em conformidade e, 

caso seja necessário, efetuar o agendamento de testes com a MEO e a realização 

atempada dos mesmos, face à complexidade dos casos a executar.” 

3.4.6. Transição de cabos de postes de outras entidades para postes da MEO 

D75.  Deve a ORAP passar a prever a possibilidade de transição para postes da MEO 

de cabos do beneficiário suportados em postes de outras entidades, visando 

entre outros, a instalação de drop de cliente. 

Segundo a MEO, na secção 4 do corpo da ORAP já está prevista a transição de cabos 

suportados em postes da rede elétrica. Sobre o conceito de drop de cliente, a MEO concorda 

em alterar a definição do mesmo, no sentido de permitir que o cabo de drop de cliente possa 

terminar na rede de terceiros. Deste modo, propõe a seguinte definição de drop de cliente: 

“Um cabo de comunicações eletrónicas, com peso máximo de 30 kg/km e diâmetro máximo 

de 5mm, instalado em postes da MEO entre um PL do beneficiário ou de terceiros, instalado 

em poste da MEO ou na infraestrutura de terceiros, e o edifício do cliente final do beneficiário, 

utilizando no máximo 8 Fixações em postes da MEO”.  
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A Vodafone refere que a transição para postes da MEO de cabos de beneficiários suportados 

em postes de outras entidades não está prevista na ORAP, sendo necessária a consagração 

de um processo mais célere do que o processo normal de viabilidade e instalação, pelo que 

considera necessário e adequado o ponto decisional D75. 

A NOWO/ONI consideram o ponto decisional D75 positivo, ao permitir aos beneficiários da 

ORAP fazerem transições para postes da MEO de cabos suportados em postes de outras 

entidades, o que melhorará a utilização eficiente de infraestruturas e cablagens. 

Entendimento da ANACOM 

Em resposta aos comentários da MEO e da Vodafone, clarifica-se que as versões 3.2, 4.0 e 

5.0 da ORAP já preveem, na secção 3.1, que “A transição do cabo da Beneficiária, da sua 

infraestrutura para os postes e infraestrutura associada da MEO, é efetuada no ponto de 

entrada (PE), podendo ser estabelecida das seguintes formas: 

(…) 

-  Transição de cabo do poste da Beneficiária para o poste da MEO – designada 

abreviadamente por PP”. (agora sublinhado) 

Na análise constante do SPD, reconhece-se, com efeito, que a ORAP não prevê a 

possibilidade de transição para postes da MEO, de cabos de beneficiários suportados em 

postes de outras entidades, estando apenas prevista a transição de cabos suportados em 

postes do próprio beneficiário. 

No entanto, e especificamente para infraestruturas elétricas, na secção 4 está previsto que 

“para os casos de pedidos de Viabilidade e Instalação que envolvam cabos da Beneficiária 

que também sejam fixados ou instalados em infraestruturas elétricas, nomeadamente postes 

e condutas da rede elétrica, a Beneficiária obriga-se a informar a MEO no respetivo pedido, 

bem como a localizar na planta a última componente de infraestrutura elétrica utilizada pelo 

cabo que se encontre mais próxima do PE”. E na secção 4.2.6 da ORAP v5 estão previstas 

as condições adicionais aplicáveis “Para os casos de pedidos de acesso e instalação de cabos 

da Beneficiária fixados ou instalados em infraestruturas elétricas, nomeadamente postes e 

condutas da rede elétrica”. 
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Neste contexto, entende-se que relativamente à transição de cabos de rede do beneficiário 

instalados em postes de outras entidades (que não apenas postes da rede elétrica) para 

postes da MEO (assegurando deste modo a continuidade da rede do beneficiário), deve 

aplicar-se o mesmo procedimento associado ao pedido de viabilidade e instalação de 

cabos de rede que apenas utilizem os postes da MEO e respetivos prazos. 

Naturalmente que, nestas situações, o beneficiário em questão deverá sempre remunerar a 

MEO pela fixação do(s) seu(s) cabos de rede em postes da MEO nos termos previstos na 

ORAP.  

Relativamente à instalação de drop de cliente que transite de um poste de outra entidade (e.g. 

EDP) para um poste da MEO, aplica-se o disposto no ponto decisional D20, ou seja, não é 

necessário o envio à MEO de qualquer notificação prévia ou a posteriori, nem o envio de 

cadastro de drop de cliente, e também não deve ser aplicado qualquer preço de instalação 

nem de ocupação do poste da MEO com o cabo de drop de cliente. 

Sem prejuízo, entende-se que a clarificação sugerida pela MEO sobre a definição do conceito 

de drop de cliente deve também estar em linha com os princípios suprarreferidos 

estabelecidos no ponto decisional D20. 

Assim, altera-se o disposto no ponto decisional D75 da seguinte forma: 

“Dn24. Deve a ORAP passar a prever a possibilidade de transição para postes da MEO 

de cabos do beneficiário suportados em postes de outras entidades. 

 No caso da transição de cabos visando entre outros, a instalação de drop de 

cliente, deve aplicar-se o disposto nos pontos decisionais Dn11 a Dn16. 

 No caso da transição de cabos de rede deve aplicar-se o mesmo procedimento 

associado ao pedido de viabilidade e instalação de cabos de rede que apenas 

utilizem os postes da MEO e respetivos prazos.” 

3.4.7. Adaptações em postes e obrigatoriedade de a MEO apresentar alternativa viável 

D76. Deve a MEO prever na ORAP um procedimento que lhe permita orçamentar (com 

base em proposta recebida do beneficiário ou não) uma solução que vise 
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ultrapassar as eventuais inviabilidades detetadas no âmbito da análise ao pedido 

de viabilidade de ocupação de postes da MEO que lhe foi remetido.  

A MEO refere que na ORAP v5, que foi objeto de suspensão pela ANACOM, foi incluída uma 

componente de serviço designada por “instalação e viabilidade garantida” com o objetivo, 

justamente, de responder às necessidades dos beneficiários de assegurarem a viabilidade de 

uma instalação de cabos e equipamentos num traçado aéreo da MEO, ficando esta última 

responsável pela execução das adequações necessárias para assegurar a viabilidade final do 

pedido do beneficiário.  

Para além disso, a MEO informa que, no âmbito do serviço de “instalação e viabilidade 

normal”, o beneficiário pode também solicitar a orçamentação à MEO de uma solução para 

contornar as inviabilidades, sendo que um pedido assim solicitado resultará numa 

componente de serviço muito próxima da “instalação e viabilidade garantida”. Neste contexto, 

a MEO considera que as duas componentes de serviço, alternativas para o beneficiário, 

respetivamente, “instalação e viabilidade normal” e “instalação e viabilidade garantida”, já 

cumprem o previsto no ponto decisional D76, não sendo necessárias outras alterações à 

oferta.  

A Vodafone, sem prejuízo de concordar com a previsão, na ORAP, de procedimento que 

permita à MEO orçamentar uma solução que vise ultrapassar as eventuais inviabilidades 

detetadas no âmbito da análise ao pedido de viabilidade de ocupação de postes da MEO que 

lhe foi remetido, considera que a resposta negativa da MEO ao pedido de viabilidade deve ser 

devidamente fundamentada e deve contemplar, igualmente, uma alternativa técnica e 

economicamente viável. 

Para a NOWO/ONI, o ponto decisional D76 faz com que a MEO fique obrigada a orçamentar 

soluções de resolução de inviabilidades detetadas no âmbito de análises de viabilidade de 

postes, o que contribui para uma melhor utilização da ORAP pelos beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

Sem prejuízo de a MEO referir que o serviço “instalação e viabilidade garantida” previsto na 

ORAP v5 já assegura a viabilidade de uma instalação de cabos e equipamentos do 

beneficiário em postes da MEO, a resposta final de viabilidade em alguns casos pode ser 

inviável (e.g. impedimento de terceiros, motivos de força maior). Neste contexto, reitera-se 

que a MEO deve prever na ORAP um procedimento que lhe permita orçamentar (com base 
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em proposta recebida do beneficiário ou não) uma solução que vise ultrapassar as eventuais 

inviabilidades detetadas no âmbito da análise ao pedido de viabilidade que lhe foi remetido. 

A alternativa técnica proposta pela Vodafone à eventual resposta negativa da MEO a pedido 

de viabilidade é precisamente o que o ponto decisional D76 prevê. 

Face ao exposto, mantém-se o ponto decisional D76 na decisão final. 

 

D77. Deve a MEO dispor de um prazo de 10 dias úteis para apresentar ao beneficiário 

um orçamento referente às necessárias obras de adaptação dos postes e 

infraestrutura associada, devendo o beneficiário pronunciar-se em 5 dias úteis 

sobre esse orçamento. Caso o beneficiário aceite o orçamento da MEO, esta 

deve dispor de um prazo razoável para concluir as obras de adaptação, o qual 

atendendo à disparidade de situações será definido de forma casuística. 

Sem conceder na posição exposta nos seus comentários ao ponto decisional D76, a MEO 

defende que o prazo de 10 úteis para apresentar ao beneficiário um orçamento referente às 

necessidades de obras de adaptação dos postes e infraestrutura associadas é reduzido, 

devido à disparidade das situações encontradas no terreno, pelo que contrapropõe um prazo 

de 15 dias úteis para 80% dos casos e 20 dias úteis para 98%.  

A Vodafone, sem prejuízo de concordar com a previsão, na ORAP, de procedimento que 

permita à MEO orçamentar uma solução que vise ultrapassar as eventuais inviabilidades 

detetadas no âmbito da análise ao pedido de viabilidade de ocupação de postes da MEO que 

lhe foi remetido, atento o princípio da EdI, considera necessário que fique definido na ORAP 

que:  

a) a MEO deve dispor de um prazo de 10 dias úteis para apresentar ao beneficiário um 

orçamento referente às necessárias obras de adaptação dos postes e infraestrutura 

associada, devendo este pronunciar-se em 10 dias úteis sobre esse orçamento; e,  

b) caso o beneficiário aceite o orçamento da MEO, esta deve dispor de um prazo de 10 dias 

úteis para concluir as obras de adaptação propostas, sob pena de, findo o referido prazo, 

a adaptação proposta poder ser realizada pelo beneficiário. 
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Para a NOS, a ANACOM deverá diferenciar os prazos de resposta (apresentação ao 

beneficiário de orçamento para obras de adaptação dos postes e infraestrutura associada), 

consoante a dimensão do traçado, propondo 5 dias úteis para traçados até 20 postes e os 10 

dias úteis apresentados pela ANACOM nos demais casos.  

A NOWO/ONI consideram que o ponto decisional D77, ao definir um prazo para a MEO 

orçamentar soluções de resolução de inviabilidades detetadas no âmbito de análises de 

viabilidade de postes, contribuirá para uma melhor utilização desta oferta pelos beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

No SPD, a ANACOM entendeu que: 

-  a MEO deve poder dispor de um prazo de 10 dias úteis para apresentar ao beneficiário 

um orçamento referente às necessárias obras de adaptação dos postes e infraestrutura 

associada, devendo o beneficiário pronunciar-se em 5 dias úteis sobre esse orçamento;  

-  caso o beneficiário aceite o orçamento da MEO, esta deve dispor de um prazo razoável 

para concluir as obras de adaptação, o qual atendendo à disparidade de situações será 

definido de forma casuística. 

Relativamente ao prazo para resposta do beneficiário à MEO sobre o orçamento que lhe foi 

apresentado (pela MEO), parece incoerente que, antes do SPD, a Vodafone tenha proposto 

um prazo de 5 dias úteis e agora, em sede de audiência prévia, venha propor um prazo de 10 

dias úteis. Em todo o caso, a ANACOM entende que um prazo de 5 dias úteis é razoável e 

suficiente para o beneficiário analisar o orçamento proposto e responder à MEO informando 

sobre a eventual aceitação do mesmo. Este prazo (de 5 dias úteis) corresponde a metade do 

prazo máximo que a MEO dispõe para preparar e apresentar um orçamento, tarefa mais 

consumidora de recursos (nomeadamente de tempo).  

Quanto à diferenciação proposta pela NOS dos prazos de apresentação pela MEO de 

orçamentos de adaptação de postes consoante a dimensão do traçado, a ANACOM não tem 

elementos que permitam fazer tal diferenciação. Assim, deve a MEO apresentar o orçamento 

ao beneficiário para adaptação dos postes, no prazo de 10 dias úteis, para 100% dos casos, 

independentemente do número de postes envolvidos no traçado aéreo em causa. 
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No tocante à proposta da Vodafone de se definir um prazo de 10 dias úteis para a MEO 

concluir as obras de adaptação dos postes, a ANACOM entende mais adequado não prever 

prazos específicos atendendo à natureza casuística das situações.  

A MEO deve, assim, dispor de um prazo razoável para concluir as obras de adaptação, o qual 

será definido caso-a caso, atendendo à disparidade de situações, sem prejuízo de a ANACOM 

poder vir a acompanhar a evolução dos prazos praticados nessas circunstâncias, caso sejam 

identificadas pelos beneficiários situações recorrentes que o justifiquem. 

Face ao exposto, entende-se aditar ao disposto em D77 o nível de ocorrência de 100% dos 

casos, ficando assim a redação deste ponto decisional: 

“D77. Deve a MEO dispor de um prazo de 10 dias úteis (para 100% dos casos), para 

apresentar ao beneficiário um orçamento referente às necessárias obras de 

adaptação dos postes e infraestrutura associada, devendo o beneficiário 

pronunciar-se em 5 dias úteis sobre esse orçamento. Caso o beneficiário aceite 

o orçamento da MEO, esta deve dispor de um prazo razoável para concluir as 

obras de adaptação, o qual será definido de forma casuística, atendendo à 

disparidade de situações possíveis será definido de forma casuística.” 

3.4.8. Remoção de cabos “mortos” e desvio de traçados 

D78. Devem os cabos “mortos” ou obsoletos de um beneficiário que estejam 

instalados em postes da MEO e que inviabilizem o acesso e instalação de novos 

cabos ser retirados pelo beneficiário que os detém, no prazo de 30 dias de 

calendário (contados a partir de notificação remetida pela MEO). 

A MEO concorda com o ponto decisional D78, nos casos em que os cabos “mortos” ou 

obsoletos inviabilizam o acesso e instalação de novos cabos. No entanto, pode não ser 

evidente que um cabo de um beneficiário, que esteja a inviabilizar a instalação de novos, 

esteja na situação de cabo “morto” ou obsoleto, pelo que o beneficiário deve ser obrigado a 

esclarecer a MEO sobre o estado dos cabos, por forma a que esta possa solicitar ao 

beneficiário a sua remoção, sem risco de interrupção de serviços suportados nesses cabos. 

Por fim, a MEO salienta que o beneficiário deverá formalizar a retirada de cabos “mortos” ou 

obsoletos, através de pedidos de remoção da ORAP e apresentar, no final da remoção, os 

respetivos cadastros de desocupação.  
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A Vodafone entende muito positiva a previsão na ORAP, à semelhança do que se encontra 

previsto na ORAC, de um procedimento remoção de cabos “mortos”166. Contudo, como 

garantia do cumprimento desta obrigação, considera essencial a previsão de:  

a) uma penalidade por incumprimento, pelo beneficiário, da obrigação de remoção de cabos 

“mortos” ou obsoletos; e,  

b) a possibilidade de o beneficiário que pretende o acesso e instalação de novos cabos (mas 

que não é o beneficiário que os detém) remover os cabos “mortos” ou obsoletos, desde 

que munido de comprovativo, facultado pelo detentor dos cabos, de que os mesmos estão 

“mortos” ou obsoletos, repassando os custos diretamente para a MEO.  

A NOS, à semelhança do exposto para as remoções de cabos “mortos” em conduta, relembra 

que a MEO também deve estar sujeita ao prazo de remoção de 30 dias dos seus cabos 

“mortos” após receção de pedido de um beneficiário, e reitera a exclusão dos cabos de drop 

de cliente deste procedimento. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente à proposta da Vodafone sobre a possibilidade de o beneficiário que pretende 

o acesso e instalação de novos cabos remover os cabos “mortos” ou obsoletos, remete-se 

para o entendimento da ANACOM sobre os comentários da Vodafone a propósito do ponto 

decisional D41 (relativo à ORAC).  

Quanto à proposta da Vodafone relativa à introdução de penalidade por incumprimento, pelo 

beneficiário, da obrigação de remoção de cabos “mortos” ou obsoletos, recorda-se que o 

Decreto-Lei n.º 123/2009 já prevê, na alínea j) do n.º 1 do artigo 89.º, que a violação da 

obrigação prevista no n.º 3 do artigo 22.º (as empresas de comunicações eletrónicas estão 

obrigadas “à remoção cabos, equipamentos ou quaisquer elementos das suas redes que não 

estejam a ser efetivamente utilizados e cuja utilização não esteja prevista no período de um 

ano seguinte, sempre que as infraestruturas em causa sejam necessárias para satisfazer as 

necessidades da entidade que detém ou gere as referidas infraestruturas ou para alojar 

elementos de rede de outras empresas de comunicações eletrónicas que nisso tenham 

                                                           

166 Ou seja, os cabos “mortos” ou obsoletos de um beneficiário que estejam instalados em poste da MEO e que 

inviabilizem o acesso e instalação de novos cabos devem ser retirados pelo beneficiário que os detém no prazo 

de 30 dias, e, findo aquele prazo, caso o beneficiário em questão não tenha removido os cabos, deve ser a própria 

MEO a efetuar a remoção. 
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demonstrado interesse de remoção de cabos, equipamentos ou quaisquer elementos de 

rede”), constitui contraordenação (muito grave) punível com coima.  

No tocante ao referido pela NOS, reconhece-se a inexistência na ORAP de qualquer 

disposição que preveja a remoção de cabos “mortos” ou obsoletos, pertencentes à MEO, que 

por estarem instalados nos seus postes e infraestrutura associada inviabilizem o acesso e 

instalação de novos cabos. Neste contexto, a ANACOM entende que, à semelhança do que 

se encontra previsto na ORAC, também na ORAP se deve prever um procedimento similar de 

remoção de cabos “mortos” ou obsoletos da própria MEO. Neste sentido, adita-se ao ponto 

decisional D78, o seguinte: 

“D78. Devem os cabos “mortos” ou obsoletos de um beneficiário que estejam 

instalados em postes da MEO e que inviabilizem o acesso e instalação de novos 

cabos ser retirados pelo beneficiário que os detém, no prazo de 30 dias de 

calendário (contados a partir dea data da notificação remetida pela MEO). 

 Deve ser clarificado que a MEO dispõe de um prazo de 30 dias de calendário para 

proceder à remoção dos seus próprios cabos “mortos” ou obsoletos, contado a 

partir da data da notificação remetida pelo beneficiário.” 

 

D79. Findo o prazo suprarreferido, caso o beneficiário em questão não tenha 

removido os cabos, deve a MEO dispor, no âmbito da ORAP, de um prazo de 30 

dias de calendário para proceder à remoção dos referidos cabos “mortos” ou 

obsoletos. 

A MEO reitera os comentários apresentados a este respeito no âmbito do ponto decisional 

D41.  

A Vodafone e a NOS remetem para aqui o que disseram no ponto anterior. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente ao ponto decisional D79 (ORAP), remete-se para o entendimento a propósito 

do ponto decisional D41 (ORAC). Assim, em linha com o aí referido, ao disposto no ponto 

decisional D79 adita-se o seguinte: 
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“No caso de a remoção dos cabos “mortos” ou obsoletos, pelo beneficiário, não ter 

ocorrido pelo facto de os cabos da MEO não estarem arrumados, não deve ser faturado 

ao beneficiário nem um eventual acompanhamento realizado pela MEO, nem a 

ocupação do cabo “morto” que não foi possível remover, entre a data em que a 

desarrumação dos cabos da MEO foi constatada e a data de comunicação (pela MEO) 

ao beneficiário de que a situação está resolvida e, por conseguinte, já pode remover o 

cabo cuja retirada não tinha sido possível.” 

3.4.9. Procedimentos relativos a penalidades 

3.4.9.1. Aplicação independentemente do fornecimento de previsões pelo beneficiário 

D80. Deve a MEO alterar na ORAP as condições de pagamento de compensações por 

incumprimento dos SLA nos seguintes termos: 

 (a)  caso os beneficiários remetam à MEO as previsões de procura de postes, 

nos termos e com a fiabilidade especificados na oferta, beneficiam da 

totalidade das compensações; 

 (b)  caso contrário, beneficiam de 75% do valor das compensações definidas na 

ORAP. 

A MEO considera que a fiabilidade das previsões de procura de serviços em postes da MEO, 

seria imprescindível para o dimensionamento dos recursos humanos e outros envolvidos na 

prestação das várias componentes de serviço da ORAP. A MEO informa que a fiabilidade é 

crítica para si, sobretudo no cenário que vislumbra, em que os níveis de qualidade de serviço 

são cada vez mais exigentes, tendo a ANACOM proposto no SPD ampliar a quantidade e 

âmbito das penalidades por incumprimento da MEO. Neste sentido, a MEO considera que os 

75% do valor das compensações definidas na ORAP para o caso de falta de fiabilidade seria 

um fraco incentivo para que os beneficiários remetam previsões com a fiabilidade desejada. 

Assim, a MEO considera que os beneficiários deveriam beneficiar apenas em 50% do valor 

das compensações definidas na ORAP para o caso de falta de fiabilidade das mesmas.  

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

A NOWO/ONI consideram positivo o ponto decisional D80, que alinha a ORAP com as 

restantes ofertas de referência e determina o pagamento pela MEO aos beneficiários que não 
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apresentem previsões, de 75% do valor das compensações, devendo a MEO efetuar tais 

pagamentos por sua própria iniciativa. 

Entendimento da ANACOM 

Sendo certo que a ANACOM ampliou a quantidade e âmbito das penalidades por 

incumprimento da MEO, a verdade é que a maioria dessas penalidades assenta no 

acompanhamento por parte da MEO. Tendo a MEO a faculdade de decidir acompanhar, ou 

não, os trabalhos dos beneficiários, e admitindo que essa decisão pode ser tomada em função 

dos recursos e da procura em cada momento, o eventual acompanhamento pela MEO em 

situações mais críticas e onde a resposta da MEO possa não ser concretizada em tempo 

compatível com os SLA, pode ser substituído por uma vistoria a posteriori.  

Assinala-se ainda que com a entrada em vigor da Extranet ORAP e da API-ORAP haverá uma 

redução de grande parte das atividades da MEO desenvolvidas manualmente no âmbito da 

ORAP que poderão mesmo deixar de ser necessárias. De resto, pretende-se que a situação 

na ORAP não seja distinta da situação na ORAC no tocante às condições de pagamento de 

compensações por incumprimento dos SLA. 

Neste sentido, a ANACOM mantém na decisão final o disposto em D80.  

3.4.9.2. Remoção dos limites das compensações 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados. 

3.4.9.3. Procedimentos relativos ao pagamento das penalidades 

D81. Deve a MEO introduzir na ORAP a obrigação de proceder, por sua própria 

iniciativa, ao pagamento das compensações por incumprimento dos objetivos 

de qualidade de serviço fixados, até ao final do segundo mês após o final do 

semestre em questão, sem prejuízo para posterior reavaliação e acerto tendo em 

conta os valores apurados pelos beneficiários. 

Para a MEO, a introdução na ORAP da obrigação de proceder, por sua própria iniciativa, ao 

pagamento das compensações por incumprimento dos objetivos de qualidade de serviço, à 

semelhança das condições já previstas e implementadas na ORAC, não merece a sua 

oposição. Sem prejuízo, e para resolver potenciais conflitos, a MEO considera que deverá 
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ficar clara e explícita a data de produção de efeitos desta proposta de decisão, propondo que 

a mesma tenha efeitos a partir das ocorrências do semestre seguinte àquele em que for 

notificada a decisão final. 

A Vodafone considera necessária e adequada a decisão proposta pelo Regulador. 

Refere a NOS que, no seguimento do previsto nos pontos decisionais D80 e D81, deve ainda 

a ORAP incluir a definição dos prazos de reanálise dos valores das compensações, que 

propõe que sigam de perto o já estabelecido nas demais ofertas da MEO (e que é proposto 

pela ANACOM para reclamações de faturação), em concreto:  

a) O prazo máximo de envio (pelo beneficiário) de um eventual pedido de reanálise das 

penalidades à MEO será de um mês contado a partir da data do envio por parte da MEO 

das mencionadas penalidades. 

b) De igual forma, a MEO responde a um pedido de reanálise de penalidades colocado pelo 

beneficiário no prazo de um mês contado a partir da data de receção do pedido. 

c) Após o envio de resposta da MEO a um pedido de reanálise por parte do beneficiário, 

esta última disporá do prazo de um mês para apresentar um eventual pedido de reanálise, 

findo o qual o mesmo não será aceite.  

A NOS defende ainda que, se a MEO não responder a qualquer um dos pedidos de reanálise 

no prazo previsto, a reclamação deve ser considerada aceite, devendo a MEO proceder ao 

pagamento do valor das compensações apresentado pelo beneficiário.  

A NOWO/ONI consideram positivo o ponto decisional D81, que alinha a ORAP com as 

restantes ofertas de referência e determina que a MEO deve efetuar por sua própria iniciativa, 

os pagamentos das compensações por incumprimento aos beneficiários. 

Entendimento da ANACOM 

A clarificação da data de produção de efeitos do ponto decisional D81 proposta pela MEO é 

necessária para evitar eventuais litígios. Portanto, em linha com o que tem sido prática noutras 

ofertas grossistas, entende-se que é necessário definir que o ponto decisional em apreço 

produz efeitos a partir das ocorrências do semestre seguinte àquele em que for publicada a 

oferta revista. Assim, o ponto decisional D81 passará a ter a seguinte redação: 
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“D81. Deve a MEO introduzir na ORAP a obrigação de proceder, por sua própria 

iniciativa, ao pagamento das compensações por incumprimento dos objetivos 

de qualidade de serviço fixados, até ao final do segundo mês após o final do 

semestre em questão, sem prejuízo para posterior reavaliação e acerto tendo em 

conta os valores apurados pelos beneficiários. 

 Esta deliberação produz efeitos a partir das ocorrências verificadas no semestre 

seguinte àquele em que for publicada a oferta revista.” 

De igual modo, entende-se que a sugestão da NOS é razoável, uma vez que na ORAP, ao 

contrário do que sucede na ORAC, não está definido o procedimento relativo ao pedido de 

reanálise de compensações à MEO167. 

Neste sentido, a ANACOM considera ser de definir um novo ponto decisional no seguinte 

sentido: 

“Dn25. Deve a MEO introduzir na ORAP procedimento de reanálise de compensações 

em linha com o definido na ORAC.” 

3.4.10. Procedimentos de resolução de conflitos e reconciliação de faturas 

D82. Deve ser previsto na ORAP (incluindo no contrato-tipo), um prazo de 30 dias para 

resposta fundamentada e documentada da MEO a uma reclamação de um 

beneficiário relativamente a uma fatura, sendo que: 

 (a)  no caso de recusa por parte da MEO da pretensão do beneficiário, este 

dispõe de um prazo adicional de 30 dias para rebater documentada e 

fundamentadamente a posição (mais recente) da MEO; 

                                                           

167 De facto, na secção 7 do corpo da ORAC, é especificado o seguinte: “O prazo máximo de envio (pela 

Beneficiária) de eventual pedido de Reanálise de compensações à MEO, é de um mês contado a partir da data do 

envio por parte da MEO das mencionadas compensações. De igual forma, a MEO responde a um pedido de 

reanálise de compensações colocado pela Beneficiária, no prazo de um mês contado a partir da data de receção 

do pedido. Após o envio de resposta da MEO a um pedido de reanálise por parte da Beneficiária, esta última 

disporá do prazo de um mês para apresentar um eventual pedido de reanálise, findo o qual o mesmo não será 

aceite”. 
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 (b)  caso a reclamação seja aceite, a MEO dispõe de um prazo de 30 dias para 

retificar e reemitir nova fatura e/ou realizar o acerto de contas (se a fatura, 

entretanto, já tiver sido liquidada). 

A MEO reitera os comentários tecidos a este respeito no âmbito do ponto decisional D57. 

A Vodafone concorda com a decisão proposta pelo Regulador de contemplar procedimentos 

claros para efeitos de verificação e reconciliação de faturas, designadamente no que se refere 

ao prazo que ambas as partes (MEO e beneficiários) devem dispor para reclamar eventuais 

questões de faturação, defendendo que é o mecanismo necessário e adequado. 

A NOS considera que se deverá acrescentar o seguinte: “Se a MEO não responder à 

reclamação do OPS no prazo previsto, a reclamação deve considerar-se aceite, devendo a 

MEO proceder ao crédito do valor apresentado pelo OPS”.  

Entendimento da ANACOM 

Em linha com o entendimento no ponto decisional D57, considera-se que se deverá tornar a 

alínea (b) do ponto decisional D82 mais genérica, de modo a incluir as várias formas de 

processar eventuais acertos que sejam devidos, devendo também prever-se que a 

reclamação do beneficiário será considerada aceite caso a MEO não responda à mesma no 

prazo previsto, conforme sugerido pela NOS. 

Neste contexto, altera-se a alínea (b) do ponto decisional D82 da seguinte forma: 

“(b)  caso a reclamação seja aceite ou caso a MEO não responda à reclamação do 

beneficiário no prazo de 30 dias, a MEO dispõe de um prazo de 30 dias para 

processar, em termos de faturação, os acertos que forem devidos ao beneficiário 

retificar e reemitir nova fatura e/ou realizar o acerto de contas (se a fatura, 

entretanto, já tiver sido liquidada).” 

3.5. Outras propostas dos beneficiários 

Sem ponto decisional e sem comentários dos interessados.  
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3.6. Outros assuntos não abordados no SPD  

3.6.1. Credenciação dos técnicos  

Segundo a NOS, a ORAC e a ORAP preveem que a credenciação dos técnicos deverá ser 

revalidada de 3 em 3 anos. A NOS considera excessiva esta frequência, principalmente 

quando se observa que as ofertas são relativamente estáveis face aos procedimentos 

técnicos associados e, nessa medida, não há conhecimento relevante a atualizar.  

Assim, propõe que, para além de a certificação dever ser estendida para períodos de 

renovação de 5 em 5 anos, só deverá ser imposta uma nova frequência do curso se:  

a) Mediante participação em teste, os técnicos tiverem pontuação abaixo de 12 valores 

(escala 0 a 20), devendo os testes ser desenhados tendo em consideração a relevância 

prática do conhecimento testado, e incluir uma componente prática que deverá 

representar mais de 50% da nota final.  

b) Tiverem existido alterações relevantes nos processos técnicos e, nessa medida, deverão 

ser dados apenas os módulos atualizados e não todo o curso.  

Ainda segundo a NOS, as entidades formadoras deverão tomar em consideração nos custos 

das ações de credenciação, o conteúdo das mesmas (i.e., se é uma certificação completa, 

parcial ou apenas teste).  

Entendimento da ANACOM 

A posse de credenciação ORAC e ORAP pelos instaladores ao serviço dos beneficiários das 

ofertas é obrigatória sendo penalizada a ausência da mesma (vide, por exemplo, pontos 

decisionais D8 e D25).  

No tocante à periodicidade da renovação da credenciação, regista-se que a generalidade dos 

instaladores subcontratados pelos operadores, com quem a ANACOM reuniu168, manifestou a 

importância da realização da revalidação das credenciações, com a periodicidade atualmente 

definida, ainda que defendendo que tal processo seja simplificado.  

                                                           

168 No âmbito das diligências complementares já atrás referidas. 
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No contexto de maior autonomia que se está a atribuir aos beneficiários, entende-se que quer 

a periodicidade das reavaliações da credenciação, quer os conteúdos, não devem ser menos 

exigentes, pelo que devem manter-se. 

3.6.2. Revisão dos formulários  

Segundo a NOS, os diferentes formulários das ofertas incluem, na sua grande maioria, 

informação que, por um lado, não é relevante e, por outro, é repetitiva face à informação que 

é requerida ao longo do processo. 

No que se refere ao caráter irrelevante da informação, existem, segundo aquela empresa, 

dois exemplos flagrantes: 

a) Apesar dos formulários definidos nas ofertas obedecerem a uma determinada sequência, 

toda a informação que é colocada num pedido, por exemplo de análise e viabilidade, tem 

que ser posteriormente repetida nos pedidos subsequentes169.  

No entender da NOS todos os formulários devem ser simplificados devendo a informação 

a preencher em cada um ser a estritamente necessária para cada fase do processo; dado 

estas fases serem subsequentes deverá ser acrescentada apenas a informação 

necessária para a continuidade desse pedido. Sugere a empresa que esta alteração seja 

implementada de imediato nos processos suportados em interfaces eletrónicas tirando 

partido dos mesmos, devendo também ser refletida nos pedidos trocados por mensagens 

via e-mail. 

b) Ao mesmo tempo existem, no entender da NOS, várias situações em que os formulários 

solicitam informação que não é justificada para a fase do processo em causa. Em 

concreto:  

 O formulário de remoção de cabos, que na prática reproduz o formulário de cadastro 

que será remetido adiante no processo, sem que a seu ver exista qualquer justificação 

para tal, na medida em que a disponibilização em avanço dessa informação apenas 

                                                           

169 São disto exemplos, segundo a NOS, os campos para identificação do beneficiário, os campos de localização 

da instalação (e.g. distrito, concelho e freguesia) ou as referências dos cabos a instalar/instalados que são parte 

integrante do Catálogo de cabos enviado à MEO em antecedência aos pedidos. 
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visa dar mais tempo à MEO para cumprir com o prazo de atualização do cadastro, às 

custas do esforço dos beneficiários;  

 O formulário de instalação de drop de cliente com mais de um poste que à luz do ponto 

decisional D23 deverá ver os campos de dados de morada dos pontos de início e fim 

dos trabalhos ser substituídos pelas coordenadas geográficas de PDO/TAP. Este 

campo só será mandatório quando o PDO/TAP do beneficiário esteja instalado em 

postes MEO. Caso a instalação tenha origem noutra infraestrutura (e.g. postes EDP) 

deverá ser identificada a coordenada geográfica do 1.º poste MEO a utilizar, caso esta 

informação esteja disponível.  

Por fim, segundo a NOS, deve ser removido o campo “Referência MEO do pedido de 

instalação associado”, uma vez que as coordenadas geográficas são informação suficiente 

para a MEO, caso necessite, identificar o pedido de acesso e instalação que deu lugar à 

instalação do equipamento de rede da NOS que dispõe no seu cadastro.  

Entendimento da ANACOM 

A questão sobre a revisão dos formulários aludida pela NOS não parece colocar-se no tocante 

à ORAC em virtude da elevada automatização dos procedimentos (pedidos e respostas 

relativas a serviços) previstos nessa oferta, os quais já envolvem API e interfaces eletrónicas 

(que são inclusivamente utilizados, ao invés de formulários).  

Relativamente à ORAP, apesar desta oferta não possuir um nível de automatização dos 

processos similar ao já previsto na ORAC, a ANACOM, nomeadamente através dos pontos 

decisionais D72 a D74, pretende que tal seja conseguido a breve trecho. Esclarece-se ainda 

que com a instituição do envio de uma notificação (ao invés de um pedido de instalação), pelo 

beneficiário à MEO, se pretende agilizar o modus operandi de ambas ofertas. 

Relativamente à remoção de cabos na ORAC e na ORAP e aos cabos de drop de cliente 

remete-se para os entendimentos veiculados nos pontos decisionais D41, D78 e D20, 

respetivamente. 

A ANACOM discorda da eliminação do campo “Referência do pedido” proposta pela NOS, por 

entender que aquele campo permite identificar univocamente e de forma clara um 

determinado pedido submetido pelo beneficiário à MEO, independentemente de quaisquer 
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que sejam as coordenadas geográficas que constem do pedido de acesso e instalação em 

causa (as quais poderão não coincidir com a informação da MEO). 

Nas condições descritas, considera-se não se justificar estar a determinar alterações aos 

formulários atuais, atendendo a que, a breve prazo, com a introdução da API na ORAP, esta 

questão será dirimida. 

3.6.3. Omissões  

De modo a prevenir situações futuras de abuso, e atenta a prática corrente da MEO em se 

aproveitar de omissões nas próprias ofertas para as interpretar no sentido que melhor defende 

os seus interesses, a NOS considera que o Regulador deverá esclarecer que, todas as 

matérias que, a cada momento, sejam suscitadas e não estejam diretamente previstas na 

redação das ofertas, caso não exista acordo entre os beneficiários e a oferente sobre a 

interpretação em concreto, deverão ser alvo de projeto de alteração junto do Regulador, 

suscitando-se um processo de consulta aos contra interessados para assegurar que os 

respetivos impactos serão devidamente considerados.  

Entendimento da ANACOM 

Considera-se que não é adequado proceder ao esclarecimento proposto pela NOS, uma vez 

que nem todas as situações de desacordo entre o oferente e o(s) beneficiário(s) sobre 

interpretação dos termos e condições da(s) oferta(s) de referência(s) resultam 

necessariamente na revisão ou alteração da(s) mesma(s), o que a suceder, naturalmente, por 

produzir efeitos em todos os beneficiários (i.e., extra-partes) carece de um procedimento 

específico de adoção envolvendo os processos de consulta aplicáveis nos termos da lei. De 

notar ainda que existem mecanismos legais de resolução de diferendos interpartes, sendo 

certo que apenas se deve recorrer aos mesmos, desde que esgotada total e inexoravelmente 

a via amigável. 

3.6.4. Reposição de condições de segurança em poste da MEO  

Por carta de 11.03.2019, a Vodafone requereu a inclusão na ORAP da obrigação de a MEO 

proceder, num determinado prazo, à reparação ou substituição de postes que se encontrem 

em situação de risco. Segundo a Vodafone, os postes da MEO apresentam, por vezes, 

condições de degradação que reclamam reparação ou substituição urgentes e necessárias, 
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sem as quais não seria possível aceder aos postes em condições de segurança, 

designadamente para efeitos de reparação de avarias. Alega a Vodafone, que as condições 

de degradação em que se encontram os postes podem também colocar em causa a 

segurança de pessoas e bens e ainda das redes neles suportados. A Vodafone informou sobre 

situações de reporte de infraestruturas em risco relativamente às quais os prazos de resposta 

da MEO são, a seu ver, excessivos e tardios (superiores a 50 dias). 

Neste contexto, a Vodafone considera crucial a introdução na ORAP de uma obrigação de 

reposição das condições de segurança dos postes num prazo máximo de 3 (três) dias úteis, 

a contar da data em que o beneficiário reporte a existência de infraestrutura em risco. Segundo 

a Vodafone, este reporte deve ser realizado de preferência por email, através de formulário 

que deverá conter a morada onde se encontra a infraestrutura em causa, as respetivas 

coordenadas geográficas e a referência do beneficiário que permita a identificação do reporte. 

Para a Vodafone, a introdução de uma obrigação deste tipo na ORAP revela-se uma medida 

adequada e proporcional, tendo em consideração que as intervenções dos beneficiários nos 

postes assumem carácter urgente, sobretudo no âmbito de reparação de avarias e apenas 

podem ser realizadas em condições de segurança.  

De acordo com a Vodafone, a definição do prazo suprarreferido poderá não ser eficaz se, em 

simultâneo, não for fixada uma penalidade por incumprimento do mesmo, uma vez que a MEO 

não tem incentivo na reparação ou substituição de poste que aloje a rede da Vodafone, em 

particular quando se trata de uma reparação ou substituição que vise repor um serviço a um 

cliente final. Assim, a Vodafone propõe que seja fixada uma penalidade de 150 euros por cada 

dia de atraso da MEO até à efetiva substituição ou reparação do poste pela MEO (sem 

prejuízo da definição de um valor máximo por cada situação reportada).  

Finalmente, a Vodafone considera de extrema importância prever na ORAP a possibilidade 

de o beneficiário tomar a iniciativa de proceder à reparação da infraestrutura em risco sempre 

que a MEO não o tenha feito, no prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da data em que a situação 

foi reportada pelo beneficiário. Segundo a Vodafone, nestes casos é relevante que a ORAP 

preveja o direito de o beneficiário apresentar o valor/custo fundamentado dessa reparação à 

MEO. 
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Entendimento da ANACOM 

A ORAP regula a disponibilização, por acordo, do acesso e utilização dos postes e 

infraestrutura associada, propriedade da MEO, para efeitos de acesso e instalação de cabos 

das redes de comunicações eletrónicas dos beneficiários.  

Neste contexto, sendo a MEO a proprietária dos postes abrangidos pelo regime previsto na 

ORAP, é sua obrigação garantir a manutenção dos seus postes e infraestrutura associada e, 

adicionalmente, proceder à reposição das respetivas condições de segurança, se for esse o 

caso.  

A respeito do pedido da Vodafone sob análise, julga-se ser pertinente assinalar, desde já, que 

a mesma não se refere a adequações de postes da MEO com o objetivo de viabilizar os 

mesmos para o acesso. Ou seja, não estão em causa adequações que visam dotar os postes 

da MEO de condições para que possam albergar os cabos dos beneficiários.  

Com efeito, considera-se que os casos aludidos pela Vodafone envolvem, tão só, a 

necessidade de repor as condições de segurança do(s) poste(s) da MEO que se encontre(m) 

degradado(s) e que já albergam cabos dos beneficiários da ORAP. Tal reposição, a efetuar 

pela MEO, permitirá aos beneficiários da ORAP acederem aos respetivos postes em 

condições de segurança para poderem proceder – tal como referido pela Vodafone – às 

reparações dos cabos da sua rede neles fixados. Neste âmbito a Vodafone apresenta 

exemplos que comprovam a demora da MEO em responder a situações de reporte de postes 

em risco, que atingem 50 dias – situação esta que a ANACOM entende não ser aceitável. De 

facto, 50 dias para a MEO repor as condições de segurança do(s) seu(s) poste(s) que se 

encontre(m) degradado(s) e que já albergam cabos dos beneficiários da ORAP é excessivo, 

ainda para mais se estiver em causa a reposição do serviço ao(s) cliente(s) final(ais) (do 

beneficiário). 

Assim, a Vodafone avança com uma proposta de definição de um prazo de 3 dias úteis para 

conclusão pela MEO das operações de reposição das condições de segurança nos postes 

em risco, após a notificação dessa situação pelo beneficiário.  

Ora, releva-se para a presente análise que a obrigação de o beneficiário notificar a MEO 

nestas situações já está prevista na secção 3.9 Segurança e saúde do trabalho da ORAP v5, 

segundo a qual: “Sempre que a Beneficiária detete alguma situação que possa colocar em 

risco a segurança de pessoas e bens ou afetar a integridade da rede ou a prestação de 
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serviços de comunicações eletrónicas, deve comunicá-lo de imediato à MEO. Em particular, 

caso a Beneficiária, verifique que os postes e infraestrutura associada da MEO não estão em 

condições de segurança, ou caso detete a existência de obstáculos físicos à passagem dos 

cabos e equipamentos, deve abster-se de praticar qualquer ato na infraestrutura em causa e 

obriga-se a comunicar de imediato tal facto à MEO”. 

Nestes termos, tendo em conta as situações ora reportadas e a inexistência de qualquer prazo 

de resposta por parte da MEO, justifica-se a definição de um prazo para a reposição pela 

MEO das condições de segurança de postes que se encontrem em situação de risco. 

Atendendo à diversa tipologia das situações de risco em causa (e.g. postes inclinados, postes 

degradados, postes partidos), que podem requerer nalguns casos, a simples (re)colocação 

do poste na posição correta e noutros, mais complexos, a substituição integral do poste, 

entende-se que é mais adequado definir um prazo objetivo ligeiramente mais alargado do que 

apenas os 3 dias úteis propostos pela Vodafone.  

Com efeito, considera-se adequado que deva ser definido na ORAP um prazo de 5 dias 

úteis para reposição pela MEO das condições de segurança em cada poste em situação 

de risco, contados desde a data de receção da notificação pelo beneficiário ou para 

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

em risco as condições de segurança). A notificação a enviar pelo beneficiário à MEO deve 

conter informação sobre a localização do poste em causa (através das respetivas 

coordenadas geográficas) e deve estar instruída com fotografias, a cores, que permitam 

verificar as condições do mesmo. 

Por forma a incentivar o cumprimento pela MEO do prazo de reposição suprarreferido, deve 

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

“notificante”, de 50 euros por cada dia útil de atraso na reposição das condições de segurança 

do poste, com um limite máximo de 60 dias úteis por cada ocorrência (i.e., por cada poste em 

situação de risco). Esta solução está em linha com as penalidades aplicáveis à MEO e 

respetivos limites atualmente definidos na ORAP. 

Considerando oportuno tratar esta matéria em sede do procedimento de alterações à ORAP 

(e à ORAC), introduz-se o seguinte ponto decisional: 

“Dn26. Deve a MEO incluir na ORAP um prazo de 5 dias úteis contados desde a data da 

notificação pelo beneficiário, para reposição pela MEO das condições de 
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segurança em cada poste ou para justificar, fundamentadamente, porque não é 

necessária a reposição (i.e., que não estão em risco as condições de segurança).  

 Deve ser definida na ORAP uma penalidade por incumprimento, a pagar pela 

MEO ao beneficiário “notificante”, de 50 euros por cada dia útil de atraso na 

reposição das condições de segurança do poste, com um limite máximo de 60 

dias úteis por cada ocorrência (i.e., por cada poste em situação de risco). Esta 

penalidade não se aplica nos casos em que a MEO, no referido prazo de 5 dias 

úteis, justifique, fundamentadamente, que a reposição não é necessária.” 

Finalmente, entende-se que cabe à MEO, enquanto proprietária dos postes, realizar a 

manutenção da sua própria infraestrutura, pelo que não deve ser prevista na ORAP a 

possibilidade (ora invocada pela Vodafone) de o beneficiário realizar os trabalhos de 

reposição dos postes da MEO e das respetivas condições de segurança.  

Sobre esta matéria sublinha-se que a ORAP já prevê que “caso a Beneficiária, verifique que 

os postes e infraestrutura associada da MEO não estão em condições de segurança, ou caso 

detete a existência de obstáculos físicos à passagem dos cabos e equipamentos, deve abster-

se de praticar qualquer ato na infraestrutura em causa” (cfr. na secção 3.9). 
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4. Conclusão 

Na sequência das pronúncias apresentadas ao SPD no âmbito da audiência prévia dos 

interessados e do procedimento geral de consulta, a ANACOM considera que devem ser 

introduzidas no projeto de decisão a ser notificado à Comissão Europeia, para além de uma 

referência aos procedimentos de consulta e às respostas recebidas nesse âmbito, e de alguns 

ajustamentos de natureza editorial, as alterações que foram sendo identificadas ao longo do 

presente relatório. 

Atentos os novos dados e pressupostos que resultaram em alterações a determinados pontos 

decisionais, estes (identificados, no presente relatório, com Dny, em que y é um número 

natural sequencial, excluindo o zero) são objeto de nova audiência prévia dos interessados, 

nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, bem 

como a novo procedimento geral de consulta, previsto no artigo 8.º da LCE. 

Nas tabelas seguintes efetua-se a correspondência entre os novos pontos decisionais 

identificados no presente relatório e os constantes do novo sentido provável de decisão, bem 

como entre os pontos decisionais constantes do SPD de 25.05.2018 e os constantes do 

projeto de decisão a notificar à Comissão Europeia, ao BEREC e às autoridades reguladoras 

nacionais dos outros Estados-Membros. 

Pontos decisionais 
referidos no presente 

relatório 

Pontos decisionais 
no novo SPD 

 
Pontos decisionais 

referidos no presente 
relatório 

Pontos decisionais 
no novo SPD 

Dn1 D1  Dn14 D15 

Dn2 D2  Dn15 D16 

Dn3 D3  Dn16 D17 

Dn4 D5  Dn17 D8 

Dn5 D4  Dn18 D7 

Dn6 D7  Dn19 D9 

Dn7 D8  Dn20 D11 

Dn8 D10  Dn21 D19 

Dn9 D9  Dn22 D18 

Dn10 D11  Dn23 D6 

Dn11 D12  Dn24 D20 

Dn12 D13  Dn25 D21 

Dn13 D14  Dn26 D22 
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Pontos decisionais 
referidos no SPD 

Pontos decisionais 
no projeto de decisão  

 
Pontos decisionais 
referidos no SPD 

Pontos decisionais 
no projeto de decisão  

D1 D1  D42 D33 

D2 D2  D43 D34 

D3 D3  D44 D35 

D4 D4  D45 D36 

D5 D5  D46 D37 

D6 D6  D47 D38 

D7 D7  D48 D39 

D8 D8  D49 D40 

D9 D9  D50 D41 

D10 D10  D51 D42 

D11 D11  D52 D43 

D12 D12  D53 D44 

D13 D13  D54 D45 

D14 Eliminado  D55 D46 

D15 Eliminado  D56 D47 

D16 D14  D57 D48 

D17 D15  D58 D49 

D18 D16  D59 D50 

D19 D17  D60 Eliminado 

D20 Novo SPD  D61 Eliminado 

D21 Eliminado  D62 D51 

D22 Novo SPD  D63 D52 

D23 Eliminado  D64 D53 

D24 D18  D65 D54 

D25 D19  D66 D55 

D26 D20  D67 D56 

D27 D21  D68 D57 

D28 D22  D69 D58 

D29 D23  D70 D59 

D30 D24  D71 Eliminado 

D31 Eliminado  D72 D60 

D32 Eliminado  D73 D61 

D33 D25  D74 D62 

D34 D26  D75 Novo SPD 

D35 D27  D76 D63 

D36 Novo SPD  D77 D64 

D37 D28  D78 D65 

D38 D29  D79 D66 

D39 D30  D80 D67 

D40 D31  D81 D68 

D41 D32  D82 D69 

 

 


