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1. Enquadramento 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), por 

deliberação de 21 de novembro de 2019, aprovou o “Projeto de Decisão sobre o pedido de 

intervenção da MEO para resolução administrativa do litígio que a opõe à NOS relativo ao 

preço dos serviços de terminação de chamadas móvel-móvel reciprocamente prestados em 

2001”. 

O referido projeto de decisão foi submetido a audiência prévia da MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO) e da NOS Comunicações, S.A. (NOS), nos termos 

e para os efeitos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo 

prazo de 10 dias úteis. 

Na sequência de pedido da MEO, recebido em 28 de novembro de 2019, por decisão do 

Presidente do Conselho de Administração de 3 de dezembro de 2019, ratificada por 

deliberação do Conselho de Administração de 5 de dezembro de 2019, foi concedida uma 

prorrogação, por 15 dias úteis, do prazo para a respetiva pronúncia.  

A MEO e a NOS pronunciaram-se dentro do prazo estabelecido. 

O presente relatório, que integra uma síntese das pronúncias recebidas e a apreciação da 

ANACOM em relação às posições manifestadas, constitui parte integrante da decisão final.  

O caráter resumido do relatório não dispensa a consulta integral das pronúncias para plena 

compreensão das posições manifestadas. 

2. Sínteses e apreciação das pronúncias 

MEO  

Na pronúncia que apresentou1, a MEO afirma que, na alínea (ii) do ponto 5 do Projeto de 

Decisão, a ANACOM conclui que a pendência do Processo n.º 524/10.1/TVLSB não 

constituía impedimento ao pedido de resolução administrativa do litígio que a opõe à NOS e 

que, por esse motivo, «propende a considerar caducado o direito da MEO a requerer a 

intervenção desta Autoridade». Considera que essa posição é «inovadora», quer face ao 

                                                

1 Carta da MEO, de 30 de dezembro de 2019, com a referência S3032019DRJ. 
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entendimento anteriormente expresso por esta e «por todas as partes envolvidas», para 

além de ser «desenquadrada da realidade existente no ano de 2010». 

Após a análise que faz ao longo da pronúncia apresentada – cujos argumentos se analisarão 

de seguida, de forma mais detalhada –, a MEO conclui que, «[é] atendendo a tudo o que já 

se expôs – designadamente a posição assumida pela ANACOM em 2002, a interpretação 

que dela foi feita por todas as partes e a situação real destas em 2010 e 2011 –, redutor e 

pouco fiel à realidade histórica sustentar-se que não havia "impedimento" a que a TMN ou a 

PTC, em 2010 ou 2011, pedissem a intervenção da ANACOM para a fixação do preço. 

Atendendo a tudo o exposto, requer-se que a ANACOM fixe o preço devido pela prestação 

do serviço de terminação de chamadas móvel-móvel reciprocamente prestado entre a TMN 

e a Optimus, no ano 2001, em Esc. 55$00 (€ 0,2743) por minuto, acrescido de IVA, que, 

consabidamente, como resulta do próprio Projeto de Decisão, foi o praticado entre os três 

operadores, no referido ano de 2001, excecionadas as relações TMN-Optimus». E termina, 

afirmando que «[e]m face de tudo quanto foi exposto, conclui-se como no requerimento que 

a MEO submeteu a apreciação da ANACOM em 30 de julho de 2018». 

Analisam-se, de seguida, os argumentos aduzidos pela MEO: 

«A posição da ANACOM contraria o por esta expresso na decisão de 24 de janeiro de 

2002»  

Na sua pronúncia, a MEO vem indicar «o segmento do Projeto de Decisão que considera 

carecer de pronúncia e esclarecimento». 

Começa por afirmar que a «posição da ANACOM [assumida no projeto de decisão] contraria 

o por esta expresso na decisão de 24 de janeiro de 2002»2e3, já que nesta a ANACOM, após 

ter sido «chamada a intervir para a fixação do preço aqui em causa, decidiu não o fazer “face 

à pendência da ação judicial relativa à matéria”» – considerando que, «Neste contexto, 

importa considerar como um declaratário normal interpretaria a referida decisão da 

ANACOM de 2002»4. 

                                                
2 Sublinhado nosso. 

3 Que, recorde-se, foi a de «não intervir na resolução do diferendo existente entre a TMN e a Optimus, face à pendência da 
ação judicial relativa à matéria».  

4 Sublinhado nosso. 
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Interroga, de seguida a MEO, se o invocado declaratário normal interpretaria aquela 

afirmação «no sentido de que a ANACOM se absteria de decidir apenas na pendência do 

Processo 723/2001» ou se a interpretaria «no sentido de que a ANACOM se absteria de 

decidir na pendência de qualquer processo que tivesse a matéria da fixação do preço aqui 

em causa no seu objeto». 

E conclui afirmando que «[p]arece que, objetivamente, apenas se pode concluir pela 

segunda hipótese, devendo aquela declaração ser interpretada no sentido de que a 

ANACOM se pronunciaria quanto à fixação do preço quando a questão, não decidida nem 

por decidir em ação judicial, lhe fosse colocada por qualquer das partes interessadas»5. 

Aduz, ainda, a MEO o argumento de que é «também, um dado objetivo que a questão da 

fixação do preço aqui em causa esteve em aberto até ao trânsito em julgado da decisão 

proferida no Processo 524/10, em 24 de abril de 2018», uma vez que «o poder/dever de o 

Tribunal fixar o preço foi expressamente conhecido, nomeadamente, no Acordão proferido 

no Segundo Processo pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 20 de setembro de 2016, 

tendo igualmente sido tal questão suscitada nos dois recursos que se lhe seguiram», pelo 

que, para a MEO, «[p]arece, assim, claro, numa interpretação objetiva, que a posição que a 

ANACOM transmitiu aos operadores interessados em 2002 foi a de que que não se 

pronunciaria sobre o preço enquanto uma decisão judicial pudesse ser proferida sobre o 

mesmo». 

Entendimento da ANACOM 

As afirmações da MEO, de que a «posição da ANACOM contraria o por esta expresso na 

decisão de 24 de janeiro de 2002» e que tal posição «é inovadora (…) face ao entendimento 

por esta expresso no passado» assentam, desde logo, num pressuposto inexistente: o de 

que a ANACOM (ou o, então, ICP-ANACOM) em algum momento que não no presente 

procedimento, se pronunciou quanto ao entendimento que tinha sobre a decisão por si 

proferida em 24 de janeiro de 2002. 

A verdade, objetiva, é que em 2002 o (ICP-)ANACOM emitiu uma decisão que, não tendo 

sido objeto de qualquer contestação/impugnação ou, sequer, de um qualquer pedido de 

aclaração por parte dos interessados, não careceu, até ao presente momento, da emissão, 

                                                

5 Sublinhado no texto original. 
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por parte da ANACOM, de qualquer declaração interpretativa sobre o respetivo teor (e 

sentido). Com efeito, só no presente procedimento veio a ANACOM pronunciar-se sobre 

o entendimento expresso na decisão que proferiu em 2002, uma vez que só agora, a 

propósito do pedido de intervenção que foi apresentado pela MEO – em que foi feita 

alusão à referida decisão, tentando a empresa retirar do seu conteúdo ilações que 

dele não resultam – se tornou necessário clarificar que na decisão tomada não fora 

adotada a posição que a MEO pretendia fazer crer. 

Sendo evidente que emitir uma decisão e fazer uma interpretação (no caso, autêntica, já que 

é o seu autor que a veio, no presente procedimento, interpretar) do que se decidiu, são 

coisas bem diferentes, não se vê como pode pretender-se fazer crer que a posição da 

ANACOM, expressa no presente procedimento, contraria, ou sequer pode contrariar, o «por 

esta expresso na decisão de 24 de janeiro de 2002», quando a decisão em causa só foi pela 

ANACOM interpretada (o que é, repete-se, diferente de proferida) volvidos 17 anos após a 

respetiva adoção. 

Por isso mesmo, também não se vê, nem se concebe como pode essa interpretação ser 

inovadora em relação a um entendimento da ANACOM que, até ao presente procedimento, 

nunca tinha sido expresso. 

Considera a MEO, de seguida, que «importa considerar como um declaratário normal 

interpretaria a referida decisão da ANACOM de 2002», para concluir que, para um 

«declaratário normal», aquela declaração deveria «ser interpretada no sentido de que a 

ANACOM se pronunciaria quanto à fixação do preço quando a questão, não decidida nem 

por decidir em ação judicial6, lhe fosse colocada por qualquer das partes interessadas». 

Para refutar tal argumentação e interpretação bastará recordar que na sentença de 

24.09.2007, o Tribunal Judicial da Comarca da Maia refere expressamente que «a ANACOM 

decidiu não intervir na resolução do diferendo existente entre a TMN e a OPTIMUS por estar 

a decorrer a presente ação judicial7 onde estava em causa, “entre outras questões, a 

eventual existência de acordo”». 

Concede-se que o Tribunal da Maia não será um ou o «declaratário normal» que a MEO 

invoca. É uma entidade independente, especializada na interpretação e aplicação do Direito 

                                                

6 Sublinhado no texto original. 

7 Sublinhado nosso. 
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e, como tal, particularmente habilitada a entender o alcance, sentido e significado da decisão 

da ANACOM de 2002. 

Tendo a MEO sucedido à TMN e sendo a própria quem, no seu requerimento de 31.07.2018, 

bastas vezes refere a ação que correu os seus termos no Tribunal Judicial da Comarca da 

Maia, tendo até juntado cópia da sentença proferida, pelo menos desde 2007 que a TMN – 

e depois a MEO – sabem que a decisão da ANACOM não só não «deve» (no sentido de ser 

a única, ou sequer a mais adequada interpretação) ser interpretada como a MEO pretende, 

como sabe que foi, de facto, interpretada de modo bem diverso por um Tribunal.  

O acima exposto afigura-se suficiente para concluir que não colhem, assim, os argumentos 

apresentados pela MEO quanto à interpretação do alcance, sentido e significado da decisão 

da ANACOM de 2002. 

Sempre se diga, de qualquer forma, que bastaria atentar no teor da decisão em apreço para 

verificar que não lhe poderia ser atribuído um sentido diferente do que foi expresso pelo 

Tribunal Judicial da Comarca da Maia, pois, conforme se constata da mera leitura da citada 

decisão (denominada “Preços dos serviços de interligação praticados pelos operadores de 

serviço móvel terrestre”), o que ali se afirmou foi o seguinte: 

«(…) No momento actual verifica-se não haver acordo entre a Oni e os prestadores do serviço móvel 

terrestre relativamente aos preços dos serviços de interligação a vigorar em 2001 e em 2002, tendo 

a Oni solicitado em 13.11.2001 a intervenção da ANACOM nos termos do DL n.º 415/98, visando 

definir os preços para 2001 e 2002. 

Acresce ainda que a Optimus, em 06.11.2001, solicitou a intervenção da ANACOM nas negociações 

dos acordos de interligação com a TMN, ao abrigo da al. b) do n.º 1 e al. c) do n.º 2 ambos do art. 

16.º do DL n.º 415/98, no tocante aos preços de terminação na rede móvel da TMN de chamadas 

originadas na rede móvel da Optimus, a aplicar desde 01.01.2001. 

Assim: 

(…) 

(f) Considerando que face ao referido pedido de intervenção da Optimus, foi solicitado à TMN, ao 

abrigo do n.º 1 do art.º 55.º do Código de Procedimento Administrativo, que se pronunciasse sobre o 

mesmo, tendo a TMN confirmado que está a decorrer uma acção judicial para a resolução do 
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diferendo e considerando que, nessa acção em Tribunal poderá estar em causa, entre outras 

questões, a eventual existência de acordo; 

(…). 

O Conselho de Administração da ANACOM em reunião ordinária realizada em 24.01.2002, deliberou: 

(…) 

III. Não intervir na resolução do diferendo existente entre a TMN e a Optimus, face à pendência da 

acção judicial relativa à matéria.»8. 

Ou seja, da leitura dos trechos da decisão transcritos – e que são os únicos que relevam 

para a questão aqui em apreço –, resulta que, mesmo para um «declaratário normal», é 

patente que o que a ANACOM ali afirmou foi que, estando pendente a ação de que tinha tido 

conhecimento (através da informação carreada, pela própria TMN, para o procedimento em 

que aquela decisão foi adotada) e consideradndo que nessa ação estava a ser discutida, 

nomeadamente, a questão da existência (ou não) de acordo, esta Autoridade entendeu que 

não deveria intervir na resolução do diferendo que opunha a Optimus à referida empresa 

(TMN). E foi tudo quanto decidiu, a este propósito. 

«A posição expressa pela NOS no Segundo Processo confirma a interpretação da 

MEO» 

Alega a MEO que a «NOS sempre entendeu, expressamente no Segundo Processo, que a 

ANACOM se pronunciaria quanto à fixação do preço logo e quando a questão lhe fosse 

colocada por qualquer das partes interessadas, não tendo os Tribunais competência para o 

fazer em virtude da competência da ANACOM»; cita, para tanto, partes das alegações da 

NOS apresentadas, em 2015, no Tribunal da Relação de Lisboa, para concluir que 

«[d]úvidas não há, portanto, que a NOS, em 2015, tendo presente a decisão da ANACOM 

de 2002, defendia que esta Autoridade seria competente para a fixação do preço em 

detrimento do Tribunal». 

E que tal só pode significar, no seu entender, «por um lado, que a NOS interpretou a referida 

decisão da ANACOM de 2002 no sentido de que esta se absteria de decidir enquanto a 

questão pudesse ser judicialmente dirimida (de outra forma, o direito a requerer a 

intervenção da ANACOM teria caducado em 2011 e a NOS não poderia sustentar a 

                                                

8 Sublinhados e destaques nossos. 
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incompetência do Tribunal para decidir a fixação do preço)», e «por outro lado, que, na 

interpretação da própria NOS, a ANACOM decidiria quando a tal fosse "chamada" 

(inevitavelmente, apenas no caso de o preço não ter sido judicialmente fixado), o que seria 

então perfeitamente possível – porque o direito a requerer a intervenção da ANACOM não 

caducara previamente – e determinaria que o Tribunal, por isso, não pudesse proceder à 

fixação do preço». 

Avança de seguida a MEO que: 

«[n]ão se esquece que, por requerimento de 28 de março de 2019, a NOS veio dizer que a 

competência da ANACOM para decidir caducou em 2011, não podendo, afinal, 

pronunciar-se "quando for chamada";  

«No entanto, crê-se que o caráter "basculante" da posição da NOS, bem como a sua 

motivação, resulta evidente»; 

«Em finais de 2015, quando o Processo 524/10 seguia os seus termos há mais de cinco 

anos, a NOS, confrontada com o pedido da MEO para que o Tribunal fixasse o preço, 

refugiou-se na competência exclusiva da ANACOM para tal (que, inevitavelmente, então se 

manteria (...)»; 

«Assim, era claro para a NOS, em 2015, que a competência da ANACOM para a fixação do 

preço não só não caducara em 2011, como – porque existia em 2015 – impedia a fixação 

do preço pelo Tribunal no Processo 524/10, havendo de ocorrer por intervenção da 

ANACOM quando a MEO o solicitasse, verosimilmente, como ocorreu, após o trânsito em 

julgado da decisão do Processo 524/10 que decidisse não conhecer o preço por tal caber à 

ANACOM»; 

«Sendo que a posição da MEO não era diferente relativamente à possibilidade de a 

ANACOM intervir se a questão [d]a fixação do preço não fosse judicialmente resolvida». 

Entendimento da ANACOM 

Releva-se, desde já, que a ser a (alegada, pela MEO) posição da NOS, em 2015 e na 

interpretação que dela apresenta a MEO, de teor semelhante ou igual, à que a MEO, até 

hoje, defende quanto à decisão da ANACOM de 2002, tal não significa que seja a 

interpretação correta ou, ainda menos, a única possível (recorda-se a interpretação do 

Tribunal da Maia acima citada).  
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A posição da NOS, por si assumida e subscrita nos documentos que apresentou no âmbito 

do presente procedimento9 é outra e clara, sendo, para efeitos do presente procedimento, 

irrelevante a interpretação (segundo a leitura que a MEO dela faz) da decisão da ANACOM 

que a NOS terá apresentado, em 2015, em sede de um processo judicial de que a 

ANACOM não foi parte e na prossecução de estratégias processuais que a ANACOM não 

conhece (nem tem de conhecer). 

Não cabe à ANACOM pronunciar-se sobre a interpretação que um dos interessados (a 

MEO) faz sobre a interpretação que outro dos interessados (a NOS) terá tido ou deixado 

de ter sobre uma decisão sua, numa ação judicial em que a ANACOM não interveio.  

Acresce que o (alegado) facto de a MEO e a NOS, em 2015, terem uma (suposta) 

interpretação convergente da decisão da ANACOM de 2002 não só não obsta, impede ou 

impossibilita a NOS de, volvidos 4 anos, ter outra interpretação como, e sobretudo, não 

torna certa a interpretação que a MEO apresenta da decisão da ANACOM.  

 

«A posição da MEO relativamente à competência da ANACOM» 

 Alega a MEO que: 

«Com efeito, a MEO nunca disputou que a ANACOM tivesse competência para fixar o preço 

aqui em causa. 

No entanto, (…) sempre entendeu que os Tribunais poderiam fixá-lo quando tal questão lhes 

fosse colocada e que, na ausência de decisão judicial sobre tal matéria, a ANACOM – 

cumprindo o que declarara na decisão de 2002 – interviria posteriormente para fixar tal 

preço, a requerimento de qualquer das partes.». 

E prossegue: 

«Pelo que o requerimento submetido a apreciação da ANACOM em 30 de julho de 2018 foi 

remetido num contexto aparentemente consensual, em que parecia que todas as partes 

envolvidas – a ANACOM face à interpretação objetiva da sua decisão de 2002, a NOS face 

                                                

9 Em 28 de março de 2019, no documento em que se pronuncia sobre o pedido de intervenção da MEO (e, portanto, antes de 
conhecer a interpretação que a ANACOM fazia da sua decisão de 2002 – o que só veio a acontecer com a notificação do 
projeto de decisão, em 22 de novembro de 2019) e em 27 de dezembro de 2019, no documento, remetido por email, com a 
pronúncia sobre o projeto de decisão da ANACOM.  
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ao que defendeu no processo 524/10 e a MEO – entendiam que àquela Autoridade cabia a 

competência para fixar o preço, atendendo à ausência de decisão judicial sobre tal matéria»; 

Concluindo que: 

«É, por isso, pouco compreensível o segmento do Projeto de Decisão em que se sustenta 

que, apesar da pendência do Segundo Processo, a MEO deveria ter requerido a fixação de 

preço pela ANACOM no ano subsequente ao trânsito em julgado da decisão proferida no 

Primeiro Processo.». 

Entendimento da ANACOM 

O racional agora apresentado pela MEO assenta num pressuposto (que a empresa 

assume explicitamente), pressuposto esse que, caso não se verifique, invalidará toda 

argumentação e conclusões dele extraídas.  

Com efeito, de acordo com o pressuposto em que assenta, a decisão da ANACOM de 

2002 significava e continha em si o que a MEO entendia e entende que significava e 

continha e que, mais ainda, todas as partes envolvidas10, leia-se, a ANACOM, a NOS e a 

MEO, comungavam ou partilhavam da mesma interpretação (precisamente aquela que a 

MEO agora defende, porque convém à tese que sustenta). 

Sucede que, como já se disse, até ao projeto de decisão de 2019, não só a ANACOM 

nunca se pronunciou sobre o entendimento que tinha sobre a decisão de 2002, como não 

tinha, nem podia ter, conhecimento da interpretação que a MEO (ou a NOS) fazia(m) da 

sua decisão e, menos ainda, estava ou tinha que estar ciente de que haveria uma 

(suposta) «interpretação objetiva» (da MEO, e só dela) da sua decisão que a «obrigava» 

(antes mesmo de a própria ANACOM sobre ela emitir o seu entendimento). 

Note-se que a MEO não só pressupõe que a ANACOM se teria, na decisão em causa, 

«autolimitado» a exercer uma sua competência legal (a de fixar preços) como, ainda por 

cima, o teria feito sob condição e termo incertos (supostamente, enquanto em todos e 

quaisquer processos judicias, atuais ou futuros, fosse possível mencionar ou chamar –

meramente - à colação a questão dos preços, a ANACOM ter-se-ia autoinibido de exercer 

as suas competências). 

                                                

10 Sendo que a ANACOM, ao contrário da MEO e da NOS, não é, nem nunca foi parte nos procedimentos em causa, antes ou 
agora, outrossim Autoridade independente e decisor extrapartes. 
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Ora, o que a ANACOM então objetivamente decidiu foi «não intervir na resolução do 

diferendo existente entre a TMN e a Optimus, [apenas] face à pendência da ação judicial 

relativa à matéria11», matéria essa que era, recorde-se, a da existência (ou não) de um 

acordo de preços entre a (então) TMN e a (então) OPTIMUS – o que foi, aliás, 

reconhecido pelos tribunais, nomeadamente pelo da Comarca da Maia. 

Se a MEO presumiu, assumiu ou pressupôs coisa outra, então fê-lo por razões que serão 

suas e por sua conta e risco. 

De todo o modo, haverá que deixar bem claro que para a ANACOM nunca esteve em 

causa a sua competência para fixar o preço dentro do quadro legal que lhe cabia 

aplicar – o que, no caso em concreto, passava por se determinar se havia, ou não, um 

acordo de preços válido entre a TMN e a OPTIMUS. E foi exatamente por tal questão já 

estar a ser dirimida no Tribunal da Maia que a ANACOM decidiu não se pronunciar sobre 

o pedido da OPTIMUS na pendência daquela ação. 

Face a tudo o acima exposto, percebe-se que a MEO, à luz de pressupostos que são 

(exclusivamente) seus veja como «pouco compreensível o segmento do Projeto de 

Decisão em que se sustenta que, apesar da pendência do Segundo Processo, a MEO 

deveria ter requerido a fixação de preço pela ANACOM no ano subsequente ao trânsito 

em julgado da decisão proferida no Primeiro Processo».  

Sucede que um tal sentimento funda-se, como se tem vindo a expôr, em interpretações 

consensuais presumidas, que se revelam infundadas, e não, como a MEO quer fazer crer, 

numa interpretação objetiva da decisão da ANACOM de 2002. 

Sempre se dirá, a propósito daquela ação, que o que a MEO omite – apesar de relevar 

para a apreciação da questão aqui em apreço –, é que, quando a ANACOM adotou a 

decisão de 24.01.2002, estava pendente apenas o processo que correu termos no 

Tribunal da Maia (a que a empresa se refere como Primeiro Processo). De qualquer forma, 

ainda que assim não fosse, foi precisamente nesse processo que foi analisada e decidida 

a questão da existência, ou não, de um acordo entre a TMN e OPTIMUS, tendo, na 

sentença proferida pelo citado Tribunal – que foi posteriormente confirmada pelos 

Tribunais de 2.ª e de 3.ª Instância, passando a ter a força de caso julgado sobre a matéria 

–, sido declarado, com efeitos oponíveis, quer à TMN, quer à PTC, que não fora celebrado 

qualquer acordo relativamente ao preço aplicável aos serviços de interligação, entre as 

                                                

11 Sublinhado nosso. 
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partes, a partir de 01.01.2001, para além de ter sido também entendido que competia à 

ANACOM a fixação dos preços de interligação. 

Assim sendo, ainda que a PTC possa ter referido, na argumentação utilizada para 

fundamentar a posição que perfilhou no Processo n.º 524/10.1/TVLSB (a que a MEO ora 

se refere como Segundo Processo), a questão da existência (ou inexistência) de acordo 

– na estratégia processual que tenha adotado –, a verdade é que esse facto não era 

suscetível de alterar os efeitos que, por força da lei, já tinham decorrido do trânsito em 

julgado, em 2010, da decisão do Supremo Tribunal de Justiça que mantivera incólume, na 

Ordem Jurídica, as decisões acima referidas [que passaram a ter a força de caso julgado] 

– o que veio, aliás, a ser reconhecido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 

20.09.2016 (quando afirmou que «(…) o processo do Tribunal da Maia produziu efeitos de 

caso julgado quer quanto à fixação do preço entre a TMN e a OPTIMUS, bem como, 

quanto ao aspecto de competir à Anacom a fixação dos preços de interligação (…)»). 

 

«Além do mais, requerer a intervenção da ANACOM em 2010 ou 2011 não fazia 

qualquer sentido face à situação de facto» 

Alega a MEO que: 

«Nem a então TMN, nem a então PT Comunicações ("PTC") se "esqueceram" de requerer 

a fixação do preço pela ANACOM no ano subsequente ao trânsito em julgado da decisão 

proferida no Primeiro Processo (2010). 

Com efeito, em 2011, a TMN já há muito havia cedido à PTC – há mais de dez anos –, a 

esmagadora maioria dos créditos relativos à prestação do serviço de terminação de 

chamadas móvel-móvel relativos ao ano 2001, num total de € 14.626.153,32. 

Sendo certo que a TMN era, então, titular de alguns créditos sobre a Optimus, estes 

correspondiam (se calculados ao valor de Esc. 55$00 ou € 0,2743 por minuto) apenas a um 

relativamente pequeno valor (Esc. 70.540.108 ou € 351.852,58) quando comparado com os 

montantes cedidos à PTC (€ 14.626.153,32). 

Assim, a TMN não tinha, em 2010 ou 2011, verdadeira legitimidade para requerer a fixação 

do preço da prestação de um serviço cuja esmagadora maioria do respetivo proveito havia 

cedido à PTC.» 

Prossegue a MEO: 
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«E a TMN não tinha, também, interesse ou vantagem em imiscuir-se numa contenda judicial 

que, imediatamente após o trânsito em julgado do Primeiro Processo, opôs a sua sociedade 

"irmã", a PTC, à Sonaecom - Serviços de Comunicações, S.A ("Sonaecom"), e que tinha por 

objeto de discussão, também – embora, reconheça-se, não em primeira linha – a fixação do 

preço. 

Com efeito, tendo a decisão final do Primeiro Processo sido notificada às partes em 27 de 

janeiro de 2010, a PTC foi citada para o Segundo Processo logo em 16 de março de 2010, 

tendo litigado frente à Sonaecom e depois à NOS até ao trânsito em julgado, em 24 de abril 

de 2018, da decisão que, além do mais, recusou fixar o preço. 

Do exposto resulta que, na pendência do Segundo Processo, a PTC (e a própria Sonaecom) 

não tinham motivos para requerer a intervenção da ANACOM quando a questão da fixação 

do preço poderia vir a ser parte integrante da decisão a proferir no mesmo, sabendo-se que, 

em qualquer caso, a não sê-lo, poderia ser objeto de subsequente decisão da ANACOM, 

inexistindo qualquer perspetiva real de que esta Autoridade aceitasse tomar posição antes 

disso.» 

Refere, ainda, a MEO: 

«Acresce que a TMN e a PTC, apesar de sempre terem sido sociedades do mesmo grupo, 

apenas foram fundidas, formando a atual MEO, em finais de 2014. 

Assim, nos anos de 2010 e 2011, a TMN e a PTC eram sociedades totalmente distintas, não 

devendo ser tratadas de modo unitário como se ambas formassem a MEO desde 2010.» 

 

Entendimento da ANACOM 

No que se reporta à invocada falta de «verdadeira legitimidade» da TMN para, em 2010 

ou 2011, «requerer a fixação do preço da prestação de um serviço cuja esmagadora 

maioria do respetivo proveito havia cedido à PTC» e aos argumentos12 com que a MEO 

pretende sustentar tal falta, apenas se dirá que, nos termos legais, era a ANACOM a única 

entidade com competência e poderes para se pronunciar, em primeira mão, sobre a 

                                                

12 Argumentos que em nenhum momento explicam ou, sequer, abordam a razão e fundamento para se poder concluir que o 
facto de a TMN ter cedido a maioria do proveito do serviço de interligação em causa à PTC implicava a ausência ou diminuição 
da legitimidade da TMN para requerer à ANACOM a fixação do preço dos serviços de terminação de chamadas móvel-móvel 
reciprocamente prestados em 2001 entre a TMN e a OPTIMUS, após o trânsito em julgado da sentença que precisamente 
decidiu pela não existência de acordo entre a TMN e a OPTIMUS sobre o preço dos serviços em questão. 
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legitimidade da TMN para requerer a fixação do preço da prestação do serviço em causa, 

se e quando tal requerimento lhe fosse apresentado.  

A decisão da TMN de não requerer à ANACOM a fixação do preço, por entender carecer 

de «verdadeira legitimidade», decorre de um mero entendimento que a empresa tem (ou 

teve) quanto à sua legitimidade processual. Ao assumir que não a tinha, a TMN fê-lo por 

sua conta e risco e tal não a isentava, nem salvaguardava, das consequências legais de, 

por assim o ter entendido, nada ter requerido dentro do prazo previsto na lei.  

Por outro lado, sendo a TMN e a PTC, nos anos de 2010 e 2011, «sociedades totalmente 

distintas» – como a própria MEO afirma –, o facto de, na altura, a TMN já ter cedido à PTC 

a «esmagadora maioria dos créditos relativos à prestação do serviço de terminação de 

chamadas móvel-móvel relativos ao ano 2001» resultou também de uma opção que fez, 

e que é da sua exclusiva responsabilidade – pelo que, se por esse motivo considerou que 

já não dispunha de legitimidade para requerer a intervenção desta Autoridade, só a si 

própria o deve.   

Acresce que não tem a ANACOM que se pronunciar sobre se a TMN tinha ou não tinha 

interesse ou «vantagem em imiscuir-se numa contenda judicial que, imediatamente após 

o trânsito em julgado do Primeiro Processo, opôs a sua sociedade "irmã", a PTC, à 

Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A ("Sonaecom")», por ser matéria relativa a 

processo de que a ANACOM não foi (nem tinha que ser) parte. 

Adita-se ao que ficou exposto que, além de não caber à ANACOM pronunciar-se sobre 

como os intervenientes no Segundo Processo (ou a TMN) avaliaram se tinham ou não 

motivos, na sua pendência, para requerer a intervenção da ANACOM na fixação dos 

preços, a inexistência de «qualquer perspetiva real de que esta Autoridade aceitasse 

tomar posição antes» da decisão que viesse a ser proferida no mesmo processo, decorre 

apenas dos pressupostos e interpretações que a MEO (ou as entidades que a 

antecederam: TMN e PTC), ao longo desse processo, fez da decisão da ANACOM de 

2002 e cuja presunção de consensualidade, validade e universalidade carecem, como se 

tem vindo a demonstrar, no mínimo, de base sólida. A verdade é que a única e real forma 

de se saber como é que a ANACOM interpretava a sua decisão de 2002 era 

interpelando-a, em devido tempo, para que tomasse uma posição. O que não aconteceu. 

Quanto ao invocado tratamento «unitário» da TMN e da PTC que a MEO alega terá sido 

feito no Projeto de Decisão, anota-se que esta não indica quando e onde tal se terá 

verificado. Assumindo que tal afirmação se refere a alguns trechos onde, no Projeto de 
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Decisão, se usa a designação «MEO» ou «NOS», quando, no absoluto rigor, atento o 

período temporal a que tais alusões se reportam, poderia mencionar-se a «TMN», a 

«OPTIMUS» ou a «SONAECOM», entende a ANACOM que, não obstante tais alusões 

não serem impeditivas da boa compreensão do que se pretende e não influírem 

minimamente no conteúdo daquele Projeto de Decisão – quanto a factos, análises, 

fundamentações, conclusões e decisão projetada –, proceder-se-à, na decisão final, à 

substituição das designações «MEO» ou «NOS», por «TMN», «OPTIMUS» e 

«SONAECOM»  (ou outras que remetam para as partes em causa) onde tal seja 

adequado, atento o período temporal a que tais alusões se reportam.   

 

A final, assinala-se que a MEO, em momento algum da sua pronúncia refere e, muito menos, 

sindica, contradiz ou contesta as normas legais, ou a interpretação e aplicação que a 

ANACOM delas faz, no seu projeto de decisão. 

 

 

NOS 

Na sua pronúncia13 a NOS conclui que, «Em face de todo o exposto, entende (…) que deve 

ser confirmado o Projecto de Decisão e, consequentemente: 

a) Rejeitar-se, por intempestivo face ao disposto no art. 10.º, n.º 2, da Lei das 

Comunicações Electrónicas (como anteriormente face ao art. 18.º, n.º 2, do 

Decreto-Lei n.º 415/98, de 31 de Dezembro), o pedido da MEO de intervenção da 

ANACOM para resolução do litígio relativo ao preço de interligação entre a OPTIMUS 

e a TMN relativo ao ano de 2001; 

b) Rejeitar-se também, por não estarem preenchidos os requisitos legais, o pedido da 

MEO de intervenção oficiosa da ANACOM para a fixação do preço de interligação 

entre a OPTIMUS e a TMN relativo ao ano de 2001». 

 

                                                

13 Carta datada de 27 de dezembro de 2019, enviada à ANACOM por email recebido na mesma data e cujo original foi recebido 
pela ANACOM em 31 de dezembro de 2019. 
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Face à posição assumida pela NOS na sua pronúncia, não se fará uma análise do que foi 

por ela oferecido, transcrevendo-se apenas trechos do seu argumentário que fundamentam 

a sua total concordância com o que consta do Projeto de Decisão, o que se regista.  

Assim, alega a NOS:  

 «O Projecto de Decisão faz um levantamento dos factos subjacentes ao pedido de 

intervenção formulado pela MEO, em particular da matéria das duas ações judiciais 

por aquela invocadas, e contém uma análise rigorosa e fundamentada da questão 

da tempestividade desse mesmo pedido»14; 

 «As conclusões do Projecto de Decisão, no sentido de se recusar o pedido de 

intervenção por estar há muito esgotado o prazo de que a MEO dispunha para 

requerer a intervenção da ANACOM e por não estarem reunidos os pressupostos de 

que legalmente depende uma intervenção oficiosa da ANACOM, são correctas e 

correspondem à boa aplicação dos preceitos legais relevantes»15; 

 «Apresentar-se-á seguidamente, de forma breve atento o rigor posto pela ANACOM 

na fundamentação do Projecto de Decisão, as razões pelas quais a NOS entende 

que tal projecto deve ser confirmado»16. 

Quanto à «lntempestividade do pedido de intervenção da MEO», alega a NOS: 

 «(…) a MEO defende que está em tempo para requerer a intervenção da ANACOM 

porque teria sido apenas com o trânsito em julgado da sentença proferida no proc. 

n.º 524/10.1TVLSB, ocorrido em 2018, que se teria tornado certo que a competência 

da ANACOM para a fixação do preço seria exclusiva, o que levaria a que a MEO não 

tivesse, até esse momento, um interesse em agir que lhe permitisse iniciar o presente 

procedimento»; 

 «Sucede que o pressuposto em que assenta a conclusão da MEO não é verdadeiro 

-- conforme, aliás, se demonstra no Projecto de Decisão»;17 

                                                

14 Sublinhado nosso. 

15 Sublinhado nosso. 

16 Sublinhado nosso. 

17 Sublinhado nosso. 
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 «A pendência do proc. n.º 524/ 10.1TVLSB em nada condicionava a apresentação 

do pedido de resolução administrativa do litígio por parte da MEO»18; 

 «A NOS não põe em causa – foi, aliás, sempre por si defendido – que a ANACOM 

dispunha de competência exclusiva para a fixação do preço dos serviços de 

interligação entre os operadores móveis no caso de estes não chegarem a acordo; o 

ponto está, porém, em que o pedido de intervenção da ANACOM está sujeito 

legalmente a um prazo, que começou a correr pelo menos desde a data do trânsito 

em julgado da sentença proferida no proc. n.º 723/2001, ocorrido em 2010 e que não 

foi respeitado, o que levou a que caducasse o direito de promover essa 

intervenção»19; 

 «Verifica-se, portanto, que quer na lei anterior, vigente em 2001, quer na actual lei, a 

intervenção da ANACOM para efeitos de resolução de conflitos entre os operadores 

decorrentes da inexistência de acordo quanto ao preço dos serviços de interligação 

está dependente de solicitação dos interessados que deve ser feita dentro de certo 

prazo, que era de 60 dias contados da data do conhecimento do facto que deu origem 

ao litígio, na lei antiga, e passou a ser de 1 ano a contar da data do início do litígio, 

na nova lei»20; 

 «A ANACOM, por deliberação de 24 de Janeiro de 2002, decidiu não intervir, por 

estar então em curso essa ação judicial na qual se discutia a existência de um acordo 

quanto ao preço (cfr. o considerando 3.f) e o ponto Ill da decisão da ANACOM, que 

é o Doc. n.º 2 do requerimento da MEO)»21; 

 «Sendo pressuposto da intervenção da ANACOM por solicitação de alguma das 

partes que não existisse acordo entre elas, era inteiramente fundamentada a decisão 

de não intervir face à pendência daquela ação, que tinha justamente por objecto (à 

luz do pedido reconvencional) o apuramento da (in)existência de acordo quanto ao 

preço da interligação relativo a 2001»22; 

                                                

18 Sublinhado nosso. 

19 Sublinhado nosso. 

20 Sublinhado nosso 

21 Sublinhado nosso 

22 Sublinhado e destaque nossos. 
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 «Declarou também o Tribunal, com força de caso julgado, que não procedia ele 

próprio à fixação do preço da interligação para 2001 porque essa era uma 

competência da ANACOM»23; 

 «A competência exclusiva da ANACOM para a fixação do preço na falta de acordo 

foi, pois, reconhecida pelo Tribunal nesse proc. n.º 723/2001»24; 

 «Assim, com o trânsito em julgado da sentença proferida no proc. n.º 723/2001, que 

a MEO reconhece ter ocorrido em 8 de Fevereiro de 2010, tornou-se certo que não 

existia acordo sobre o preço da interligação para 2001 entre a OPTIMUS e a TMN e 

que seria à ANACOM que caberia fixá-lo, a requerimento de alguma das partes»25; 

 «Concede-se que não o teria de fazer antes, enquanto a ação estava pendente, 

atento o facto de nela se discutir a existência do acordo e de a própria ANACOM não 

ter atendido ao pedido da OPTIMUS invocando, justamente, a pendência dessa 

mesma ação»26; 

 «Agora, uma vez certificado, com a força de caso julgado de uma sentença oponível 

quer à TMN quer à PTC, que não existia acordo quanto ao preço da interligação para 

2001 e que era à ANACOM que competia fixar esse preço a pedido de alguma das 

partes, impunha-se à TMN que, querendo, desencadeasse no prazo legal o pedido 

de intervenção da ANACOM para a resolução do litígio»27; 

 «É rigorosa e indisputável, por isso, a conclusão que se extrai no Projecto de 

Decisão, a págs. 39 (…)»28 e 29; 

 «Como também bem se demonstra no Projecto de Decisão, não é justificação para 

não ter sido tempestivamente requerida a intervenção da ANACOM o facto de, em 8 

                                                

23 Sublinhado nosso. 

24 Sublinhado nosso. 

25 Sublinhado nosso. 

26 Sublinhado e destaque nosso. 

27 Sublinhado nosso. 

28 Sublinhado nosso. 

29 Projeto de decisão a pgs. 39: «tendo a intervenção da ANACOM sido solicitada pela MEO apenas na carta recebida na 

ANACOM em 31.07.2018, o pedido apresentado para o efeito é intempestivo, por ter sido deduzido depois de decorrido o prazo 
máximo fixado n.º 2 do artigo 10.º da LCE (mesmo tomando por referência, como data de início do litígio, face às circunstâncias 
concretas deste caso, a data de trânsito em julgado do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20.01.2010)». 
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de Março de 2010, ter sido proposta uma ação pela NOS (na altura SONAECOM – 

Serviços de Comunicações, S.A.) contra a PTC, que tomou o n.º 524/10.1TVLSB»30; 

 «Só em 2014, já a ação estava pendente há 4 anos, é que a TMN veio a ser extinta 

e absorvida pela PTC, actualmente designada MEO»31; 

 «O proc. n. º 524/10.1TVLSB era uma realidade alheia à TMN»32; 

 «Se a TMN decidiu aguardar pelo desfecho dessa ação, fê-lo por sua conta e risco, 

porque não era parte na ação nem esta lhe dizia respeito»33; 

 «(…) não é verdade que o objecto do proc. n.º 524/10.1TVLSB incluísse a fixação do 

preço dos serviços de interligação reciprocamente prestados entre a OPTIMUS e a 

TMN relativos a 2001»; 

 «O objecto da ação era unicamente, como se disse, a condenação da PTC no 

pagamento dos créditos que a OPTIMUS detinha sobre ela, que a PTC defendia 

terem-se extinguido por compensação com os alegados créditos da TMN sobre a 

OPTIMUS, que a TMN lhe havia cedido»34; 

 «lsso mesmo é sublinhado a págs. 33 e 34 do Projecto de Decisão»35 e 36; 

 «O objecto do segundo processo é claramente recortado no Projecto de Decisão»37; 

 «(…) não é o facto de a MEO ter tentado ressuscitar na ação n.º 524/10.1TVLSB uma 

questão já decidida, com força de caso julgado, no proc. n.º 723/2001 que obsta ao 

                                                

30 Sublinhado nosso. 

31 Sublinhado nosso. 

32 Sublinhado nosso. 

33 Sublinhado nosso. 

34 Sublinhado nosso. 

35 Sublinhado nosso. 

36 Projeto de Decisão, pág.34:  

«E o TRL, no Acórdao proferido no âmbito do segundo processo judicial, considerou que a decisão do Tribunal da Maia produziu 
efeitos de caso julgado quer quanto à fixação do preço entre a TMN e a OPTIMUS, quer quanto ao aspecto de competir à 
ANACOM a fixação dos preços de interligação. 

Assim, verifica-se que no primeiro processo foi reconhecida a inexistência de acordo de preços e que no segundo foi decidido 
que, já tendo sido judicialmente determinado que não existia acordo quanto aos preços a praticar, não se podiam considerar 
válidas as cessões de créditos operadas pela TMN à PTC e a consequente compensação dos mesmos com "contra-créditos" 
da PTC sobre a OPTIMUS. 

E apenas isto.» 

37 Sublinhado nosso. 



 

 

20 / 22 

 

trânsito em julgado da decisão nele proferida, nem tal estratégia pode permitir que a 

MEO venha agora defender que, afinal, só com o termo da segunda ação é que teria 

ficado definitivamente decidido que não cabia aos Tribunais a fixação do preço da 

interligação»38; 

 «(…) estão hoje definitivamente ultrapassados os prazos39 de que a TMN (ou a MEO) 

dispunha para provocar a intervenção da ANACOM, seja à luz do disposto no art. 

18.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 415/98, de 31 de Dezembro, seja do art. 10.º, n.º 2, da 

actual Lei das Comunicações Electrónicas e, consequentemente, está caducado o 

direito da MEO de obter da ANACOM a fixação do preço da interligação entre a 

OPTIMUS e a TMN relativa ao ano de 2001». 

 

Quanto à «lnexistência de um poder de intervenção oficiosa da ANACOM», alega a 

NOS: 

 «Justificadamente, o Projecto de Decisão não dá qualquer credibilidade a essa 

pretensão da MEO. Pelo contrário, nele se demonstra que a intervenção pretendida 

pela MEO não pode ser promovida oficiosamente pela ANACOM mas tem de resultar 

de um pedido – naturalmente tempestivo – do interessado»40; 

 «É essa, claramente, a única interpretação razoável do quadro legal aplicável à 

presente situação»41; 

 «(…) a interpretação que a MEO pretende fazer da locução "pode" utilizada no art. 

11.º, n.º 1, da Lei das Comunicações Electrónicas não tem fundamento algum»; 

 «(…) o que a lei visa, com o uso da locução "pode", é circunscrever taxativamente 

os fundamentos de recusa de resolução do litígio às situações ali tipificadas»42; 

 «(…) não é propósito da lei, manifestamente, estabelecer que nas situações que 

configura como fundamento de recusa haja margem de apreciação da autoridade 

                                                

38 Sublinhado nosso. 

39 Sublinhado nosso. 

40 Sublinhado nosso. 

41 Sublinhado nosso. 

42 Sublinhado nosso. 
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reguladora, que a possa levar a intervir nuns casos em que o prazo já estivesse 

ultrapassado e não noutros, consoante a sua ponderação!»43; 

 «Não impressiona, também, o argumento da alegada falta de tutela da MEO caso 

não haja intervenção da ANACOM (…)»; 

 «Tal como é pacificamente entendido, o direito de acesso à justiça e à tutela 

jurisdicional efectiva é compatível com a definição, pela lei, de regras e 

procedimentos pelos quais pode e deve ser exercido, aí incluída a definição de 

prazos razoáveis para a prática dos actos pelos particulares»; 

 «Ora, a ninguém ocorrerá que o prazo de 1 ano para a formulação de um pedido de 

resolução de um conflito perante a autoridade reguladora se possa configurar como 

um prazo excessivamente curto ou ofensivo daquele direito»; 

 «A suposta falta de tutela para a pretensão da MEO, se esta não for apreciada pela 

ANACOM, não é distinta de qualquer outra situação em que se coloca todo aquele 

que não exerce um direito dentro do prazo de caducidade de que dispõe para o 

efeito»44; 

 «Não convém ao caso, também, a invocação dos interesses públicos que legalmente 

podem justificar a intervenção da ANACOM»; 

 «O Projecto de Decisão aborda a questão e rejeita que existisse fundamento para 

uma intervenção por iniciativa própria da ANACOM45, atento o facto de a interligação 

e a interoperabilidade de serviços não ter sido posta em causa por não se ter 

verificado o acordo entre as empresas relativamente a 2001 em matéria de preço 

(pág. 39 do Projecto de Decisão)»; 

 «Ao que se pode acrescentar que o interesse público que pudesse justificar uma 

intervenção da ANACOM não está certamente presente»; 

 «(…) sendo antes patente que o que ainda permanece por satisfazer é o interesse 

(particular) dos operadores envolvidos na fixação do preço do serviço e na realização 

dos acertos de contas correspondentes»; 

                                                

43 Sublinhado nosso. 

44 Sublinhado nosso. 

45 Sublinhado nosso. 
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 «(…) como bem se conclui no Projecto de Decisão, estando a ANACOM vinculada 

na sua actuação aos princípios da legalidade e da especialidade, na falta de acordo 

entre as partes a sua intervenção rege-se inelutavelmente pelo disposto nos arts. 

63.º, n. º 2, al. b) e 10.º da Lei das Comunicações Electrónicas, dos quais resulta que 

a intervenção estava dependente de pedido e que o pedido feito pela MEO foi 

apresentado para além do prazo estabelecido na lei»46. 

 

3. Conclusão  

Na sequência das pronúncias recebidas no âmbito do procedimento de audiência prévia dos 

interessados ao projeto de decisão da ANACOM sobre o pedido de intervenção da MEO 

para resolução administrativa do litígio que a opõe à NOS, relativo ao preço dos serviços de 

terminação de chamadas móvel-móvel reciprocamente prestados em 2001, de 21 de 

novembro de 2018 e da respetiva análise, entende a ANACOM manter o sentido da decisão 

projetada, com a substituição, na decisão final, da menção à «MEO» ou «NOS», por «TMN» 

e «OPTIMUS» ou «SONAECOM» (ou outras que remetam para as partes em causa) onde 

tal seja adequado, atento o período temporal a que tais alusões se reportam. 

                                                

46 Sublinhado nosso. 


